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درع الوطن ومبادرة القراءة
تنتهج دولة اإلمارات العربية املتحدة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ،خطوات بناءة لتعزيز تصنيف
شعبها ضمن الشعوب األكرث سعادة يف العامل ،إمياناً منها بأن السعادة ال ميكن أن تتحقق إال من خالل شعب
مثقف واع متمكن ومتصالح ومتسامح ،ولعل هذا ما أشار إليه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة -حفظه الله -حني أكد أننا «نهدف إلعداد أجيال
يحققون قفزات تنموية ،ويضمنون تفوق دولتنا ،وتعزيز تنافسيتنا ،وتحقيق رؤيتنا املستقبلية».
وال يخفى عىل أحد أن ترسيخ القراءة وتعزيز أهميتها يف بناء املجتمع ال ميكن أن يقترص عىل الجهود
الحكومية وحدها ،بل ينبغي أن تتحول إىل سلوك يومي يسهم يف تكريسه الفرد واألرسة واملؤسسات املدنية
كافة ،وهذا ما أكده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،حني قال« :ترسيخ القراءة يف األجيال الجديدة عمل طويل املدى ،ونتائجه
عميقة األثر ،وال ميكن للحكومة وحدها أن تصنع تغيريا بدون مساهمة األرس ومساهمة كافة فعاليات
املجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وجمعيات نفع عام ونارشين وأدباء ومثقفني ومتخصصني».
وال شك يف أن القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تدرك أنها معنية باملساهمة يف تعزيز
هذه املبادرات الخالقة ،إمياناً منها بأهمية الفكر والثقافة يف إكساب أفرادها مزيداً من القوة والثبات
والقدرة عىل الدفاع عن الدولة وأمنها واستقرارها .فقد دأب كعادتها القوات املسلحة يف تزويد املكتبات
العسكرية يف مختلف الوحدات مبزيد من الكتب والدراسات والبحوث ووضعها بني أيدي أبناء القوات
املسلحة لينهلوا منها وتكون زاداً لهم يف رحلة املعرفة والثقافة ،وال شك يف أن األيام القادمة ستشهد مزيداً
من تلك الخطوات مبا يتيح أمام أفرادها فرصاً أكرب للقراءة واالطالع والتزود مبختلف صنوف املعرفة.
من جانبها تسعى مجلة «درع الوطن» للنهوض بدورها يف مبادرات القراءة ،وهي التي وضعت عىل
عاتقها ،منذ األيام األوىل لصدورها ،تزويد منتسبي القوات املسلحة مبادة علمية ثرية تسهم يف رفع ثقافتهم
واطالعهم عىل كثري من املوضوعات العسكرية واالسرتاتيجية والفكرية.
وقد شهدت املجلة خالل السنوات األخرية تطوراً ملموساً عىل صعيد الكم والكيف ،وذلك من خالل
استقطابها مجموعة من األقالم املشهود لها يف مجال الدراسات العسكرية واألمنية ،فضالً عن املوضوعات
السياسية والعامة التي تصقل ثقافة أبناء القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وإضافة إىل صدورها املنتظم شهرياً ،ومتابعتها لكل املستجدات عىل الساحة العسكرية ،تصدر مجلة
درع الوطن كل عام كتابني مستقلني ،يتضمن أولهام امللفات الرئيسية التي تصدرها املجلة ،والتي تشمل
موضوعات اسرتاتيجية مهمة تركز عىل القضايا املستجدة من خالل تحليل ورؤية عميقني .فيام يتضمن
الكتاب الثاين مقاالت الرأي التي يكتبها نخبة من املفكرين اإلماراتيني والعرب والعامليني ،والتي تتناول
أبرز قضايا الساعة ،كام كان الفتاً للنظر زيادة األقالم املواطنة يف هذا املجال إمياناً من املجلة برضورة إتاحة
الفرصة للكتاب اإلماراتيني ،سواء من األقالم املخرضمة املشهود لها يف املجال األكادميي واإلعالمي ،أو من
األصوات الشابة التي بدأت تشق طريقها يف عامل الصحافة.
وفضالً عن ذلك فقد كان للمجلة بعض اإلصدارات الخاصة التي تناولت موضوعات تهم القوات املسلحة
مثل الكتاب الذي أصدرته حول «اإلعالم االجتامعي وتأثريه عىل اإلعالم العسكري» ،والذي جاء ليعكس
أهمية اإلعالم العسكري الذي أصبح «العباً» أساسياً يف الساحة اإلعالمية ،وبات أحد األرقام الصعبة يف
هذه املعادلة .كام أصدرت املجلة كتاباً عن الخدمة الوطنية ودورها يف تعزيز الهوية .وكان إصدارها األخري
«شهداؤنا ..مشاعل النور» الذي خصصته للحديث عن شهداء القوات املسلحة اإلماراتية منذ تأسيسها
وانتهاء ببطوالت شهداء دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين قضوا نحبهم دفاعاً عن كرامة األمة العربية
يف أرض اليمن الشقيق.
لقد القت إصدارات مجلة درع الوطن صدى طيباً يف نفوس أفراد القوات املسلحة خاصة وأبناء اإلمارات
عامة ،وهذا ما يدفعها إلثراء املكتبة العسكرية مبزيد من اإلصدارات إسهاماً منها يف توثيق بطوالت قواتنا
املسلحة من جهة ،ورفد املكتبة العسكرية بكل ما من شأنه االرتقاء بثقافة الجندي اإلمارايت ،مبا يسهم يف
تعزيز مبادرات القراءة التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة.
والشك يف أن مبادرة القراءة التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة ستكون دافعاً قوياً ملجلة درع الوطن لتقديم
مزيد من اإلسهامات يف تعزيز املكتبة اإلماراتية ورفدها بكل ما يرتقي باملستوى املعريف والفكري والثقايف
ألبناء القوات املسلحة اإلماراتية.
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األخبار

نائب رئيس الدولة وحممد بن زايـد يشهدان حفل تخريج الـــــــــــد

حممد بن راشد :خليفة ّ
وظف كل اإلمكـــــــ
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وأخوه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  ،ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة حفل تخريج الدورة الثالثة يف كلية
الدفاع الوطني يف الثالثني من مايو بالعاصمة أبوظبي ،والذي بدأ
بالسالم الوطني.
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كام قام س��موهام بتوزيع الش��هادات ع�لى الخريجني يف
الكلية من مختلف الدوائر واملؤسسات الحكومية والقوات
املسلحة واألمنية والبالغ عددهم نحو  37خريجاً من أبناء
وبن��ات الوطن الحاصلني عىل درجة املاجس��تري يف الكلية
بعد أن أمضوا عاماً كامالً يف الدراسة والتدريب.
حرض الحفل س��مو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم ويل عهد ديب وس��مو الش��يخ طحن��ون بن زايد آل
نهيان مستش��ار األمن الوطني وسمو الش��يخ منصور بن
زاي��د آل نهي��ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون
الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان
ويل عهد أبوظبي والش��يخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير
الثقاف��ة وتنمية املعرفة والفري��ق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة إىل جانب عدد من
ال��وزراء وكبار املس��ؤولني من مدنيني وعس��كريني وذوي
الخريجني.
كان اللواء ركن طيار رش��اد محمد سامل السعدي قد ألقى
كلمة ترحيبية معرباً عن س��عادته واملجلس األعىل وهيئة

ــــــــدورة الثالثـة يف كلية الدفاع الوطني

ـــــــانات والطاقـات إلسـعاد شـعب اإلمـارات
التدريس يف الكلية برعاية صاحب الس��مو الش��يخ محمد
بن راش��د آل مكتوم لهذا الحفل وحضور صاحب الس��مو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،مشريا ً إىل أن هذه الرعاية
الكرمية للكلية إمنا تجسد الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة
ورعايته��ا واهتاممه��ا بأبن��اء الوطن ومؤسس��اته ويعزز
إنجازات الدول��ة الحضارية التي بات��ت دولتنا بفضلها يف
مص��اف الدول املتقدمة والطامح��ة إىل املراكز األوىل عىل
مختلف املستويات.
ومثن اللواء الس��عدي الدعم املستمر الذي يوليه صاحب
السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة لكلية الدفاع الوطني
ولكافة مؤسس��اتنا الوطنية واهتامم سموه بربامج الكلية
التي تهدف إىل إعداد القادة عىل املس��توى االس�تراتيجي
وتوحي��د مفاهي��م الفكر والتخطيط االس�تراتيجي واألمن
الوطن��ي والتعرف إىل دعائم االس��تقرار والتنمية مبا يعزز
مسرية دولتنا نحو التقدم والتطور.
ويف خت��ام كلمته توجه باس��مه وهئي��ة التوجيه وجميع

نعتز باألفواج
املسلحة بالعلوم
واألفكار اخلالقة
من اخلريجني

منتسبي الكلية بالش��كر إىل صاحب السمو الشيخ محمد
بن راش��د آل مكتوم وأخيه صاحب الس��مو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهيان وعاهدهام ع�لى مواصلة العمل بتفانٍ
وإخالص تحت راية وقيادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة

بن زايد آل نهيان ،م��ع التأكيد بأن يظلوا دامئاً عىل العهد
والوف��اء لقيادتنا املعطاءة والدرع الواقي��ة لدولتنا وأمنها
واستقرارها.
وألق��ى الخريج محم��د خليفة القبييس كلم��ة الخريجني
أعرب فيه��ا عن اعتزازه وزمالئ��ه برعاية وحضور صاحب
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم وأخيه صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان لحفل تخرجهم
معتربا ً أفكار س��موهام النرية وتوجيهاتهام نرباسهم للعمل
ومواجهة التحديات املستقبلية.
ك�ما أوجز العميد الرك��ن عبد الله س��امل عبدالله الزعايب
منه��اج دورة الدف��اع الوطن��ي الثالث��ة الت��ي ترك��ز عىل
إعداد وتأهي��ل الكفاءات الوطني��ة ومتكينهم من تحديد
تحديات األمن الوطني والتفكري والتخطيط االس�تراتيجي
واألمني والبحث والتحليل ورسم سياسات وصناعة القرار
االسرتاتيجي من خالل مواقعهم يف مؤسساتنا الوطنية.
ويف ختام الحفل التقطت لصاحب الس��مو الش��يخ محمد
بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
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الكلية حققت
إجنازات الفته يف
تخريج الكفاءات
آل نهيان الص��ور التذكارية مع الخريج�ين الذين هنأهم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحصولهم
عىل هذه الدرجة العلمية من كلية وطنية ناش��ئة وماضية
قدماً بخط��ى ثابتة نح��و العاملية يف مناهجه��ا وخططها
األكادميية وأساليب التدريس الحديثة والتخصصات املهمة
الت��ي يتضمنها املنهاج ال��درايس يف الكلية والتي تركز عىل
التخطيط االسرتاتيجي والبحوث والدراسات.
وأكد س��موه أن الكلية بدأت بتحقي��ق أهدافها وحققت
إنجازات ونجاحات الفتة مبجال تخريج الكفاءات الوطنية
املتخصصة يف وضع وتحليل وتنفيذ الخطط واالسرتاتيجيات
الوطنية املتصلة بالتنمية البرشية واالقتصادية والسياسية
واألمنية وغريها ..مرجعاً س��موه هذا النجاح الذي حققته
الكلية إىل الدعم املعنوي واملتابعة الش��خصية التي يوليها
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ملسريتها
ومناهجها وتشجيعها عىل اإلبداع واالبتكار يف مجال العلم
والتخطيط والدراسة.
وأعرب صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
8
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كلية الدفاع
الوطني مصنع
العلماء
ع��ن اعتزازه باألفواج املس��لحة بالعل��وم واألفكار الخالقة
التي يتس��لح بها خريجو هذه الكلية يك يس��هموا بفعالية
وإيجابية يف الوصول إىل تحقيق هدف التنمية املس��تدامة
لدولتنا وشعبنا والتي يرعى مسريتها صاحب السمو الشيخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة ،حفظ��ه الله،
الذي تس��لم إرث العطاء والبن��اء وتوظيف كل اإلمكانات
والطاق��ات التي تزخر بها بالدنا من س��لفه الراحل الكبري
الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان طيب ،الل��ه ثراه  ،من
أجل الوطن ورفعته ويف سبيل إسعاد شعبه وتوفري عنارص
مقومات العي��ش الكريم والحياة اآلمنة املس��تقرة لكافة
فئات ورشائح مجتمعنا عىل امتداد مساحة الوطن الغايل.
وبارك س��موه يف الخت��ام جهود القامئني ع�لى الكلية من
مجلس أع�لى وهيئ��ة توجي��ه وهيئة تدري��س ووصفها
س��موه بالرصح األكادميي الوطني الشامخ ومصنع العلامء
والخرباء الذي يرفد مؤسس��اتنا الوطنية وقواتنا املس��لحة
وأجهزتن��ا األمنية بالخربات والكف��اءات القادرة عىل فهم
ووضع وتحليل االسرتاتيجيات الوطنية يف املجاالت كافة.
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شارك جمندي اخلدمة الوطنية طعام اإلفطار

حممـد بن راشــد :الوطــن بحاجـة لكل طاقــــــــ

ش��ارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه
الل��ه " أبناءه مجندي الخدمة الوطني��ة طعام اإلفطار أثناء
زيارة س��موه يرافقه ويل عهده س��مو الش��يخ حمدان بن
محم��د بن راش��د آل مكتوم إىل مدرس��ة الخدمة الوطنية
التابعة لحرس الرئاسة يف منطقة سيح حفري عىل الطريق بني
أبوظبي وديب  28يونيو املايض .
وقد حرص س��موه عىل أن يكون مع الشباب املجندين
وبينه��م قبيل موعد اإلفط��ار إذ تحدث إليه��م وحاورهم
واستمع إىل آرائهم بشأن الخدمة الوطنية التي أجمعت عىل
أنها خدمة رشف لجميع شباب الوطن يتعلمون منها وفيها
كي��ف يخدمون وطنه��م ويردون الجمي��ل إىل هذا الوطن
العزيز ويؤكدون والءهم لقيادتهم الرش��يدة التي أعطتهم
كل معاين الوف��اء والكرم والس��خاء وأحاطتهم برعايتها يك
10
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ترفدون قواتكم
املسلحة بكوادر
مؤهلة وعندما
يناديكم الواجب
كونوا على ثقة
بأنفسكم

يكونوا قيادات املستقبل يف دولة عزيزة أرىس بنيانها املغفور
له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد طيب الله ثراه .

تعايش وانسجام

وأشاروا خالل تجاذبهم أطراف الحديث وصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إىل أنهم تعلموا خالل فرتة
التدريب الصرب واالعتامد عىل النفس والتعايش واالنسجام
في�ما بينهم يعيش��ون تحت س��قف واح��د ويأكلون عىل
مائدة واحدة ويتسامرون ويتبادلون األراء حول مستقبلهم
ومستقبل الوطن وكيف يؤودون واجبهم الوطني ويخدمون
بلدهم وش��عبهم كل هذه األمور هي يف صلب اهتاممات
الشباب وثقتهم كبرية باملستقبل وبحرص قيادتهم عىل توفري
أس��باب العيش والتعليم والعمل واالس��تقرار يف ظل دولة
منيعة آمنة محصنة بس��واعد وإنجازات ش��بابها وبحكمة

ـــــــــات أبنائـه وبناتـه يف كل مواقع العمل

وسياس��ة قيادتها وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " .
صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب أبدى ارتياحا كبريا وس��عادة ال توصف وس��موه
يس��تمع إىل أراء الش��باب التي تنم عن ثقافة عالية وإميان
كبري وعميق بالل��ه عز وجل وبدولتهم وقيادتهم وطاقاتهم
التي يخزنونها يف عقولهم وقلوبهم ويودون تسخريها لخدمة
وطنهم والدفاع عن مكتسبات دولتهم الحضارية واإلنسانية
.

مسؤولية وطنية

وخاطبهم س��موه  " :أنتم معرش الش��باب انخرطتم يف
صفوف الخدمة الوطنية ألول مرة وأنتم تعرفون ما ينتظركم
من تعب ومشقة وبعد عن األهل واألصحاب واملنزل لكنكم

قيادتكم حريصة
على سالمتكم
وسالمة الوطن
من كل الطامعني
والعابثني بأمننا
واستقرارنا

تظهرون كل حامس ومس��ؤولية وطني��ة واندفاع يف اتجاه
ه��ذا الواجب الوطني وأنا برصاحة فخور بكم ومبعنوياتكم
العالية وأود هن��ا يف هذا اللقاء أن أعود بالذاكرة س��نوات
طويلة أي قبل نحو أربعة وأربعني عاما حيث تأسس جيشنا
الباس��ل عىل يد املغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه وكان
رحم��ه الله القائد األع�لى لقواتنا املس��لحة واآلن صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد
األعىل للقوات املس��لحة وصاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة وأنا شخصيا جميعنا عسكريون وخدمنا يف الجيش
ألنه واجبنا الذي يحتم علينا أن نعيش مع أبناء شعبنا تحت
كل الظروف تجسيدا لتالحمنا الوطني وتكافلنا اإلجتامعي
 ..وأنتم أيها اإلخوة واألبناء ترفدون قواتكم املسلحة بكوادر
وعنارص مدربة ومؤهلة علميا وجسديا وهذا بالطبع عند
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ال�ضرورة وعندم��ا يناديك��م الواجب فكون��وا عىل ثقة
بأنفس��كم وقدراتكم وتأكدوا أن الوطن بحاجة لكل طاقات
أبنائ��ه وبناته يف القوات املس��لحة ويف الجامعة واملدرس��ة
واملستش��فى ويف املالع��ب الرياضي��ة ويف كل موق��ع من
مواقع العم��ل الوطني واإلنس��اين وأريدك��م أن تتأكدوا
أيض��ا أن قيادتكم حريصة كل الحرص عىل س�لامتكم
وس�لامة الوطن وأمنه واس��تقراره وحامي��ة مقدراته
وش��عبه ومجتمعه من كل الطامعني والعابثني بأمننا
واستقرارنا .
وأضاف س��موه  " :كثري م��ن املراقبني دوال وأفرادا
طاملا ش��ككوا باتحادن��ا وصموده يف وج��ه املتغريات
اإلقليمية والدولية عىل اعتبار أنها دولة صحراوية وشعبها
غري قادر عىل بناء جيش منظم ومؤسس��ات عرصية وبنى
تحتية وما إىل ذلك من تش��كيك إال أننا والحمدلله وبفضل
سياسة زايد وراشد طيب الله ثراهام استطاعت دولتنا تجاوز
كل العقبات بحكمة زايد وراشد رحمهام الله تعاىل ومبواصلة
" أخي الش��يخ خليفة" وانتهاجه لهذه السياس��ة الحكيمة

12
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واملتوازنة

كل
الق��وة واإلميان بفضل

وجيش��نا حاليا
ميتلك

أسباب
متابعة أخي " الش��يخ

محمد بن زايد " لربامجه التدريبية والتعليمية والتسليحية
فهو يسهر عىل بناء هذا الجيش الذي نعتربه قوة سالم وخري
ال قوة حرب ورش فهو حصن دولتنا ودرعها الواقية الس��اهر
عىل حامية حدودها والدفاع عن س��يادتها وشعبها بكفاءة
عالية .
وقال سموه  " :نحن والحمدلله نعيش بخري وسعادة
ودولتنا قوية بق��وة االتحاد الذي بفضله وصلنا إىل ما
نح��ن عليه من أمن وأمان وتقدم وحضارة وأنتم أيها
اإلخوة الشباب س��تتذكرون هذه الفرتة من حياتكم
وس��وف تشكرون الله عىل ما أعطاكم من قوة بدنية
وعقل مبتكر وقادر عىل اإلبداع والتعلم ومنحكم هذه
الفرصة الطيبة لخدمة بلدكم وشعبكم وأن تكونوا جنودا
مؤهلني أشداء تتحلون بالصرب والروح اإليجابية واملعنويات
العالية فأنا س��عيد جدا بلقائكم اليوم وتناول طعام اإلفطار
معكم وبينكم يف هذا اليوم املبارك من ش��هر مبارك وفقكم
الله وحامكم من س��وء وحفظ الله دولتنا وش��عبنا من كل
مكروه ".

وقد أدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
صالة املغرب جامعة مع الشباب يف مسجد املدرسة الوطنية
ودعوا الله تبارك وتعاىل أن يديم نعمة االس��تقرار والتالحم
الوطني والتعاضد االجتامعي عىل دولتنا وشعبنا وأن يحفظ
الل��ه قيادتنا املعطاءة وأن يديم عىل قيادتها موفور الصحة
والخري والعطاء إنه قريب سميع مجيب الدعاء .
وكان س��موه ق��د تفقد ع��ددا من مرافق مدرس��ة
الخدم��ة الوطنية حيث ج��ال يف الص��االت الرياضية
املجه��زة تجهيزا عاليا وصاالت الرماية التي تحايك متاما
مي��دان الرماي��ة الخارجي ثم عرج س��موه عىل منامة
املجندين واطأمن إىل املس��توى الراقي لوس��ائل الراحة
والرتفي��ه والتدريب الت��ي وفرت له��م يك يحافظوا عىل
لياقتهم البدنية والذهنية ويكتسبوا مهارات عسكرية وتقنية
عالية خالل فرتة تدريبهم يف املدرسة التي وصفها سموه بأنها
رصح وطني شامخ ومدرسة لصنع الرجال االشاوس من أبناء
الوطن املغاوير .
ويف ختام زيارة س��موه  -التي رافقه فيها س��مو الش��يخ

منص��ور ب��ن
راشد

مكتوم
والفري��ق الرك��ن حمد

محم��د ب��ن
آل

محمد ث��اين الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد
بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية وسعادة خليفة سعيد سليامن مدير عام دائرة
الترشيف��ات والضيافة يف ديب وثلة م��ن كبار ضباط القوات
املسلحة .
و س��جل سموه كلمة يف س��جل رشف املدرسة جاء
فيها " س��عدت اليوم بزيارة مدرسة الخدمة الوطنية
لحرس الرئاسة مبعسكر سيح حفري ووجدتها مصنعا
للرج��ال ورصحا وطنيا لتخري��ج األبطال  ..وفق الله
القامئني عليها وسدد خطاهم لخدمة الوطن وحامية
االتحاد وتنفيذ رؤية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة
ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة "حفظه الله " يف رفد
قواتنا املسلحة بأجيال مسلحة بالعلم واإلميان وقوية بحب
األوط��ان  ..وإننا إذ نفتخر به��ذا الرصح الوطني الرائد فإننا
أيضا نعرب عن ارتياحنا الش��ديد وسعادتنا ملا رأيناه يف وجوه
املنتس��بني واملجندين من حامس��ة وعزمية صادقة وطموح
كبري لخدمة هذا الوطن ليبقى عزيزا بأبنائه شامخا بإنجازاته
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حممد بن راشد خالل استقباله القيادات العسكرية

أفـراد وضباط القـوات املسلحة أثبتـوا قدرتهـم علــــــــى

أكد صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب،
رعاه الله ،عن اعتزازه باإلنج��ازات التي حققتها قواتنا
املس��لحة بقيادة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن
زاي��د آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،س��واء عىل صعيد التطور العلمي أو
التدري��ب والتطور القت��ايل وامله��ارات والخربات التي
اكتس��بتها هذه الق��وات الوطنية يف أك�ثر من منطقة
كأفغانس��تان والبوسنة والهرس��ك واليمن ،وغريها من
املناط��ق التي تق��رر فيها األمم املتحدة إرس��ال قوات
دولي��ة لحف��ظ األم��ن والنظام فيه��ا ،وإقرار الس�لام
واالستقرار.
وقال س��موه «نش��كر محمد بن زايد ..القائد الش��اب
ال��ذي اس��تطاع أن يتعامل م��ع األزم��ات املحيطة بنا

14
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بحكمة وشجاعة وإرادة قوية يستمدها من إميانه بالله
عز وج��ل وثقته بأبناء وبنات الوطن الذين يس��طرون
أروع اإلنج��ازات العلمية والتقنية واإلنس��انية ،وغريها
م��ن مجاالت املعرفة والحضارة التي تضاف إىل س��جل
دولتنا وتاريخها املرشف الذي سيظل مفخرة لنا جميعاً
ولألجيال املتعاقبة من أبناء وبنات شعبنا الويف».
جاء ذلك خالل اس��تقبال صاحب السمو الشيخ محمد
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،يف قرص س��موه يف زعبيل
 20يونيو املايض ،القيادات العسكرية يف الدولة.

تبادل التهاين

وتبادل س��موه معهم ،بحضور س��مو الشيخ مكتوم بن
محم��د بن راش��د آل مكتوم نائب حاك��م ديب ،التهاين

والتربيكات بالش��هر الفضيل ،راج�ين الله تبارك وتعاىل
أن يعي��د هذه املناس��بة املجيدة ع�لى قيادتنا الكرمية
بالصحة والس��عادة ودوام العزة والعطاء ،وعىل شعبنا
ودولتن��ا الحبيب��ة مبزي��د م��ن اإلنج��ازات الحضارية
واإلنس��انية الوطنية التي ما كانت لتتحقق إال بتوفيق
الله سبحانه وتعاىل وتوجيهات وحكمة قيادتنا الرشيدة
وتضافر جهود وس��واعد كوادرنا الوطنية من أجل رفعة
الوطن ورفاهية الشعب واستقراره وسالمته.

يف خندق واحد

وصاف��ح صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل
مكتوم كبار القادة والضباط من قواتنا املسلحة الباسلة
الذين هنأوا س��موه بشهر رمضان ،وتوجهوا بالدعاء إىل
الباري عز وج��ل أن يحفظ س��موه وقيادتنا املعطاءة،

ـــــــى التعامل بنجاح تام مع كل الظروف واملعطيات

ويديم عليها الصحة والسعادة وعىل شعبنا دوام التقدم
والرخاء .ورحب س��موه بهم ،وبارك لهم الشهر الكريم
وإنجازاتهم امليدانية يف الس��لم والحرب ،مؤكدا ً سموه
أن الجميع قيادة وشعبا وقوات مسلحة وأجهزة رشطية
وأمنية يف خندق واحد ويعملون كفريق واحد من أجل
الوطن وكرامة وأمن املواطن واملقيم عىل أرضنا الطيبة.
وخاطبهم س��موه« :إن حبكم لله وإميانكم به عز وجل
منصه��ر بحبكم ووالئكم لوطنكم وش��عبكم وقيادتكم
والجي��ش والرشط��ة واألم��ن يف بالدنا ليس��ت أجهزة
قمع ومص��ادرة الحق��وق والحريات ،بل ه��ي أجهزة
تحمي الش��عب والوط��ن ،وتحافظ عىل س�لامة وأمن
املجتمع واس��تقراره وتالحمه الوطني الذي تجس��د يف
عدة مواقف ومناس��بات وطنية وقومية ،فنحن جميعاً
يف خدم��ة الوطن واألمن والس�لام وحامية مكتس��باتنا

الوطنية عىل كل صعيد».
ونوه س��موه بأن أفراد وضباط القوات املس��لحة أثبتوا
للذي��ن ش��ككوا بقدراتهم ومهاراتهم وبس��التهم  -من
خالل بطوالتهم وتضحياتهم يف ميادين القتال  -قدرتهم
عىل التعام��ل بنجاح تام مع كل الظ��روف واملعطيات
عىل األرض.

تقهرون املستحيل

وقال س��موه« :فبإرادتك��م تصنعون الكث�ير وتقهرون
املستحيل وتتجاوزون الصعوبات ،وتواجهون التحديات
بصربكم وعزميتكم وثقتكم بأنفسكم وقدراتكم وإميانكم
بالله عز وجل ووالئكم لوطنكم وقيادتكم التي تنش��د
السالم والعدالة واملس��اواة لكل شعوب األرض ،وتدعو
إىل رفع الظلم واإلجحاف عن كل إنسان..

أنت��م إخ��واين تصنع��ون الس�لام حينام تك��ون هناك
ح��رب وقتال ،وتأتون باألمل حين�ما يكون هناك يأس،
وتع��ززون اإلمي��ان حينام يكون هناك ش��ك ،وتنرشون
الوئ��ام عندما يك��ون هناك خ�لاف» .وأضاف صاحب
الس��مو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب يف حديث��ه األخوي للقادة والضباط« :أجدادكم هم
من نرشوا اإلس�لام يف أوروبا وأفريقيا وأنتم أحفادهم،
هم قهروا ش��ظف العيش يف صح��راء الجزيرة العربية،
حي��ث ال مي��اه وال طعام وال ظل إال ظل الله س��بحانه
وتعاىل الذي ظللهم بالصرب واإلميان والتوكل عليه جلت
قدرته ،وكانت تحدي��ات ال مثيل لها يف التاريخ القديم
أو املع��ارص واس��تطاعوا بصربهم وجلده��م مواجهتها
وتخطيها والوصول بنا إىل ما نحن عليه اليوم من تقدم
ورخاء وحضارة».
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األخبار

اسـتقبل القــيادات العسـكريـة واملهـنئني برمضـان

حممـد بن زايــد :قواتنـااملسلحة جتســــــد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
بق�صر البطني عددا من ق��ادة وضب��اط وزارة الدفاع
والقوات املسلحة ووزارة الداخلية والوحدات املساندة
ومسؤويل مختلف األجهزة األمنية بالدولة.
وتبادل سموه التهاين معهم مبناسبة شهر رمضان املبارك
داعني املوىل عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم عىل
صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه الله مبوفور الصحة والعافية وعىل وطننا
الغايل مبزيد من الرقي والتطور.

16
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نعتز بعطاء وشجاعة
القوات املسلحة يف
ساحات العز والشرف

ورفع قادة وكبار ضباط املؤسس��ة العسكرية واألجهزة
األمنية خالص التهاين التربيكات لصاحب السمو الشيخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة حفظه الله
ولصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم
نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب
رعاه الله وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات
املس��لحة وألعض��اء املجل��س األعىل ح��كام اإلمارات
ولشعب اإلمارات بهذه املناسبة الكرمية.
وأكد صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان

ــــــد أســـمـى قيــم االنتمـــاء

اعت��زاز قيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة وش��عبها
العزي��ز بأبناء القوات املس��لحة واألجه��زة األمنية مبا
يقدمونه من بذل وعطاء وشجاعة وتضحية يف مهامهم
داخل الدولة وخارجها وما يحملونه من تفان وإخالص
مجسدين اس��مى قيم الوالء واالنتامء يف ساحات العز
والرشف مثنيا عىل كفاءتهم املهنية العالية التي يحتذى
بها وجهوده��م املتميزة يف ميداي��ن الواجب والعطاء
والبذل.
واس��تحرض الجمي��ع املواق��ف البطولي��ة والتضحيات
الغالية لش��هدائنا األب��رار يف ميادين الواجب مرتحمني

نشيد باملواقف
البطولية والتضحيات
العالية لشهدؤنا

عليهم ومثمنني أعاملهم الجليلة التي سطرت يف سجل
الفخ��ر واملجد ومعربني عن اعتزازهم بتلك التضحيات
التي ستظل محفورة يف قلوب ووجدان شعب اإلمارات.
ومتنى س��موه لهم ولجميع أبناء الوطن دوام التوفيق
والنج��اح يف خدم��ة وطنن��ا العزي��ز والحف��اظ عىل
مكتس��باته ومنجزاته وتعزيز مسريته الحضارية يف ظل
رعاية وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله .
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األخبار

اسـتقبل الفريـق العسكري لتسـلق جبل إيفرســت وأشـاد بتحليــــــــــ

حممـد بن زايـد يستقبل الفريق العسكــــــ

أمثالكـم من أبنــاء الوطــن يسعــون لتحقيــــــــ
عرب صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة عن
فخره واعتزازه بش��باب الوطن الذين يس��عون إىل التميز
واإلب��داع وتحقيق اإلنجازات يف العديد من املجاالت التي
تعزز مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة إقليميا وعامليا
ورفع رايتها يف مختلف امليادين .
جاء ذلك خالل اس��تقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان اليوم يف مجلس س��موه بقرص البحر الفريق
العس��كري لتس��لق جبل إيفرس��ت بعد ان حقق انجازا
وطنيا ومتك��ن من الوصول إىل أعىل قم��ة يف العامل والتي
يبلغ ارتفاعها  8848مرتا ً عن سطح البحر.
وأش��اد س��موه مبا قام به الفريق العس��كري لتسلق جبل
إيفرس��ت وم��ا حققه م��ن نجاح يف واح��دة من أصعب
وأخطر املهامت ،مش��يدا س��موه بروح التع��اون والعمل
كفري��ق واحد وما تحل��وا به من عزمي��ة وإرصار لتخطي
املصاع��ب مام كان له الفض��ل بعد الله س��بحانه وتعاىل
يف تحقيق هذا اإلنج��از والوصول إىل أعىل قمة عىل وجه
األرض.
وتحدث س��موه خالل لقائ��ه بأبطال الفريق العس��كري
لتسلق جبل ايفرس��ت قائال" أحس بفخر لكن هذه املرة
18
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املش��اعر جدا جياش��ة ....عيالنا عيال االمارات عيال زايد
بنات زاي��د  ....وصلوا اىل مكان جعلون��ا نتفخر بهم وهو
اعىل قمة جبل يف العامل .
وواصل سموه حديثه  ...:مربوكني أنتم علينا وعىل بالدكم
وعىل اهلكم حقيقة ...أنتم فعال عيال زايد أنتم وأمثالكم
ق��دوة  ..أن��ا اعلم ان املش��وار كان صعبا ..كث�ير منا تابع
الرحل��ة مجموعة كبرية م��ن مجتمع االمارات ش��اهدوا
برامج تسلق هذا الجبل...نسبة املخاطرة كانت عالية.....
ك ّنا خايفني عليكم اكرث من خوفكم عىل اعامركم ....صارت
معك��م احداث وإصاب��ات بليغة وبس��ؤالنا ياتينا الرد ان
اعيالن��ا مرصي��ن عىل مواصلة الدرب ./واردف س��موه "
أنتم يا أبط��ال اإلمارات تقدمون منوذجا للش��باب املثابر
والس��اعي للتغلب ع�لى التحديات ووض��ع بصمة خاصة
وممي��زة يف مس�يرتكم العملي��ة ..تابعناكم من��ذ اللحظة
األوىل وأنت��م تضعون الخطط إىل ان وصلتم إىل هدفكم/..
مش�يرا س��موه ان امثالكم من شباب وش��ابات أبناء هذا
الوطن كل يف مجاله يسعون ويخططوون لتحقيق النجاح
والتمي��ز والتف��وق وهذا هو رس نجاح دول��ة اإلمارات يف
التنمية واالزدهار والتقدم وبلوغ املراكز األوىل يف مختلف
املجاالت".

من جانبهم قدم أعضاء الفريق العس��كري لتس��لق جبل
إيفرست الشكر واالمتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ
محم��د بن زاي��د آل نهيان ع�لى وقفته الكرمي��ة بجانب
الفريق ومتابعت��ه املتواصلة منذ البداي��ات وحتى إكامل
املهمة بنجاح فكانت بحق وقفة عزيزة ومؤثرة س��اهمت

ــــــــــه بالعزميـه واإلصـرار

ــــــري لتسـلـق جــبل إيفـرســت

ــــــــق التمـــيز وهـــذا هو سر نجـــاح اإلمــــارات
بعد توفيق الله عز وجل يف ش��حذ الهمم وحفز الطاقات
للوصول اىل الهدف املنش��ود وتحقيق هذا اإلنجاز لوطننا
الغايل ورفع اس��م الدول��ة عاليا يف مهمة م��ن أكرث املهام
صعوبة وخطورة وتحديا.
وعرب الفريق عن س��عادتهم وفرحتهم بتحقيق هذا الحلم

ورسم البس��مة والفرحة عىل وجوه املواطنني بهذا اإلنجاز
مؤكدين عىل اس��تمرار س��عيهم ومواصل��ة طريقهم نحو
تقديم املزيد ألجل الوطن وقيادته.
يذكر أن هذه املغامرة هي األوىل لفريق عس��كري بهدف
الوص��ول إىل قمة الجبل البالغ إرتفاعه  /8848/مرتا كأعىل
جبل عىل وجه األرض.
ويتألف الفريق من  16عضوا منهم  13متس��لقا عسكريا
م��ن مختلف الرتب العس��كرية وأفرع القوات املس��لحة
بينه��م طبيب مختص بالطب الريايض وفس��يولوجيا طب
املرتفع��ات و 3مدربني محرتفني من ذوي الخربة العالية يف
تسلق الجبال والتجهيزات الخاصة لتلك املغامرة.
ويتك��ون الفريق صاح��ب اإلنجاز الوطني من  ..حس��ن
النقبي قائ��دا ومحمد الظهوري ومحم��د آل عيل وذياب
خليف��ة حم��دان آل نهي��ان والدكت��ور هاش��ل الطنيجي
واملدرب جون آرثر جريالد واملدرب جون دويل وعبدالعزيز
التميمي واملدرب باول الكسندر ستيوارت ونارص البلويش
وط��ارق الزرعوين وأحمد املزروعي وغانم الرضس ومحمد
النقبي وسعيد املعمري ومعاذ النقبي.
ورافق الفريق العس��كري  ،فريق نس��ايئ عسكري تالف
م��ن  12عضوة بينهن  9عس��كريات م��ن مختلف الرتب

العس��كرية ومدربتان وطبيبة مرافقة حيث متكن الفريق
م��ن بلوغ هدفه النهايئ والوصول اىل املعس��كر األس��ايس
لجبل ايفرس��ت يل وادي كامبوا والواقع عىل ارتفاع 5363
مرتا فوق س��طح البحر ضمن سلس��لة جب��ال الهاماليا يف
جمهورية النيبال.
ويعد الفريق العس��كري لتس��لق جبل إيفرست من أكرب
الفرق العس��كرية من ناحية عدد املتس��لقني لخوض مثل
هذه املغامرة من الوطن العريب ومن أوائل الفرق العاملية
الت��ي تصل إىل نيبال هذا الع��ام بعد أن أوقفت الحكومة
النيبالية إصدار التصاريح الالزمة لتسلق الجبل بعد الزلزال
املدمر الذي رضب النيبال عام . 2015
حرض مجلس س��موه سمو الش��يخ طحنون بن محمد آل
نهي��ان ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية وس��مو الش��يخ
رسور بن محمد آل نهيان وس��مو الش��يخ نهيان بن زايد
آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسس��ة زايد بن سلطان آل
نهيان لألعامل الخريية واإلنس��انية والفريق س��مو الشيخ
س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ومعايل الش��يخ نهيان بن مب��ارك ال نهيان وزير
الثقافة وتنمية املعرفة وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولني
وجمع من املواطنني.
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األخبار

اسـتقبل الطنيجي وأبنائه الثالثة

حممـد بن زايــد :أنا سعيد بـ« عيالنا اإلماراتيني واملقيمني»
استقبل صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة يف
قرص البطني الوكيل محمد
الطنيجي من القوات الربية
وأبنائه الثالث الذين يؤدون
واجبهم الوطني سوياً يف
ميادين الرشف والعز

وذكر صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهي��ان أمام الحضور يف قرص البط�ين منوذجا ً مرشفا ً
ل�لأرسة اإلماراتية املتفانية واملخلصة والحريصة عىل
أداء الواجب من املؤسس��ة العس��كرية ،حيث أشار
س��موه قائالً« :يجل��س بجانبي العس��كري محمد
الطنيجي ،محمد يشتغل يف القوات املسلحة يف أحد
ألوية القوات الربية وبالصدفة اكتشفنا أنه هو وأبناؤه
الثالثة ي��ؤدون واجبه��م الوطني س��ويا ً يف ميادين
الرشف والعز ،إىل جانب إخوانهم من حامة الوطن،
طبع��ا ً هذه النوعي��ة جميلة من عيالن��ا اإلماراتيني
الت��ي عندها غرية ،عندها حرص عىل بالدها ،يحبون
يرفعون علم بالدهم بش��كل مرشف ،هذه النوعية
مثلكم التي نفتخر بها والتي دامئا ً ترفع راية اإلمارات
بالعز والفخر ،ترفع راية اإلمارات املرشفة».
وحيا س��موه هذه الروح الوطنية التي يتحىل بها
أبناء اإلمارات يف كافة ميادين الواجب ،معربا ً سموه
عن اعتزازه به��ذه النامذج املرشف��ة وبأمثالهم من
الحريصني عىل رفعة وطنهم وعلو شأنه.
وأك��د س��موه أن دولة اإلمارات بقي��ادة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظ��ه الله ،ت��ويل التعليم واملتفوق�ين فيه أهمية
أساسية باعتبار الكوادر البرشية املتفوقة علميا ً هم
قاطرة اإلبداع واالبتكار والطموح والتطور الحضاري
واإلنساين ،مشريا ً سموه إىل أن االحتفاء بهذه الكوكبة
املتميزة والطموحة هو واجب تجاه بناة املس��تقبل
لتش��جيعهم عىل ب��ذل املزيد من الجه��د والعطاء
وترسيخ قيم التميز والتفوق يف املنظومة التعليمية.
20
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حممد الطنيجي
وأبنائه منوذجًا مشرفًا
لألسرة اإلماراتية
املتفانية واخمللصة
واحلريصة على أداء
الواجب

أشاد بالدعم الذي حتظى به القوات املسلحة

نهيان بن زايد يزور مقر قيادة الوحدات املساندة يف أبوظبي

زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس
أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية
واإلنس��انية  22يونيو مقر قيادة الوحدات املس��اندة يف
ابوظبي.
وكان يف اس��تقباله س��موه لدى وصوله الفريق الركن
حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة
والل��واء الرك��ن عبدالله مه�ير الكتبي قائ��د الوحدات
املساندة.
وصافح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان كبار قادة
القوات املس��لحة وضباط وضباط صف وأفراد الوحدات
املساندة  ..وتبادل سموه معهم االحاديث الودية والتهاين
مبناسبة شهر رمضان املبارك داعيا املوىل عز وجل أن يعيد
هذه املناسبة الكرمية عىل دولتنا بقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله
القائد األعىل للقوات املس��لحة بالخري واليمن والربكات
واملزيد من التطور واالزدهار.
وأشاد سموه بالدعم الذي تحظي به القوات املسلحة
بكافة تش��كيالتها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة
حفظه الله واملتابعة املستمرة من صاحب السمو الشيخ
محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد
االعىل للقوات املس��لحة من أجل تأدية دورها يف حامية
الوطن وصون مكتسباته وإنجازاته .
م��ن جانبهم أع��رب ضباط وضباط ص��ف الوحدات
املس��اندة عن بال��غ س��عادتهم بزيارة س��موه الكرمية
وتواجده معهم ..مجددي��ن العهد والوالء لخدمة وطننا
الغايل وقيادته الحكيمة ..وأكدوا جاهزيتهم واستعدادهم
التام للتضحية يف سبيل رفعة وطننا الغايل وفدائه بالغايل
والنفيس .
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شـــهد تخريـج الدورة األوىل من ضــبـاط الصـف جملنــدي اخلدمـــــــــــ

هـــــزاع بن زايـــــد :القــــوات املسلحــة درع الوطــــــــــ

شهد سمو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس
املجل��س التنفي��ذي إلم��ارة أبوظبي ،احتف��ال القيادة
العام��ة للقوات املس��لحة بتخريج ال��دورة األوىل من
ضب��اط الصف املنتس��بني يف الخدمة الوطني��ة ،والتي
ضمت  932مجندا ً ممن أنهوا الدورة التدريبية بنجاح.
وأعرب سموه عن فخره وسعادته واعتزازه بهذه النخبة
من ش��باب الوطن الذين تج��اوزوا بنجاح ومتيز عاليني
دورة ضب��اط الصف ،وكانوا عىل قدر الثقة الغالية التي
وضعه��ا فيهم صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة
«حفظه الله» وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد
آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة.
حرض حفل التخريج ،ال ��ذي أقيم  29يونيو املايض عىل
ميدان معس��كر املنامة يف عجامن ،الفريق سمو الشيخ
س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئي��س مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،والفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئي��س أركان الق��وات املس��لحة ،والل��واء الركن طيار
الش��يخ أحمد بن طحنون بن محم��د آل نهيان رئيس
هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،إىل جانب عدد من
املسؤولني ،وقادة أفرع القوات املسلحة ،وكبار الضباط،
وجمع من أولياء أمور الخريجني وأهاليهم.
ولدى وصول راعي الحفل س��مو الش��يخ هزاع بن زايد
آل نهي��ان إىل أرض ميدان االحتفال ،عزفت موس��يقى
القوات املسلحة ،ثم تال أحد الخريجني آيات من الذكر
22
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ــــــــــة الوطنيـــــــة

ــــــــــن وحصنــــه ومصــــدر الفخـــــر وتـاج العـــــز
الحكي��م ،وقدم الخريج��ون بعد ذلك عرضاً عس��كرياً
جسد االنضباط العسكري
مرورا ً أمام املنصة الرئيسيةَّ ،
واللياقة البدنية التي اكتس��بها الخريجون خالل الدورة
التدريبية.
وأدى الخريج��ون من ش��باب الوطن قس��م الوالء بأن
يكونوا مخلصني لدولة اإلمارات ورئيسها صاحب السمو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
الله» ،ومطيعني لجميع األوامر التي تصدر من رؤسائهم
للذود عن الوطن العزيز وحامية مكتس��باته الحضارية
والدفاع عن حدوده وسيادته واستقالله.
ثم كرم سمو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان املتفوقني
الذين حلوا يف املراتب األربع األوىل ،وهم س��عيد أحمد
س��عيد الكعبي ،وصالح ربيع صالح املنصوري ،ومحمد
زويد سامل الشاميس ،وسيف عبيد راشد الرميثي.
بعد ذلك ألقى اللواء الركن فيصل محمد الش��حي قائد
قي��ادة التدريب االنفرادي ،كلمة أش��اد فيه��ا بالروح
القتالي��ة للخريج�ين وبحرفيته��م وكفاءته��م العالي��ة
ومهاراته��م التدريبي��ة والبدني��ة خ�لال دورة ضباط
الص��ف ،مهنئاً األربعة األوائل ع�لى التميز الذي أبدوه
خالل الدورة.
ً
وقبيل االنرصاف هت��ف الخريجون ثالثا بحياة صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
«حفظ��ه الله» ليتوجه بعد ذلك س��مو الش��يخ هزاع
ب��ن زايد آل نهيان والحض��ور إىل اإلفطار الجامعي مع
الخريجني الجدد يف أجواء اتسمت بروح الفخر واألخوة
والود.
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القوات املسلحة تنعي أربعة من شهداؤها البواسل

حممـد بن راشد وحممد بن زايــد :الشهداء منـــــــ

ش��يعت دولة اإلمارات العربية املتحدة يونيو املايض
أربع��ة من ش��هدائها األبطال قدم��وا أرواحهم فداء
للواجب الوطني يف ميادين العز والفخر.
فق��د أعلنت القيادة العامة للقوات املس��لحة يف 12
يونيو املايض س��قوط مروحية عسكرية ـ خالل رحلة
روتينية يف املياه الدولية ــ واستشهاد طاقمها املكون
من الطيار ومس��اعده وهم محم��د نارص الظاهري
وعيل محمد الكعبي.
فيام نعت القي��ادة العامة للقوات املس��لحة يف 13
يونيو املايض الشهيدين أحمد محمد أحمد الزيودي
وعبدالله محمد س��عيد اليامح��ي اللذين انتقال إىل
جوار ربهام يف حادث س��قوط طائرتهام العس��كرية
خ�لال أدائهام واجبه�ما الوطني يف عملي��ة "إعادة
األم��ل" ضمن التحالف العريب ال��ذي تقوده اململكة
العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.
وتقدم��ت القيادة العامة للقوات املس��لحة بخالص
العزاء واملواساة لذوي الشهداء  ..سائلة الله عزوجل
أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته.
و أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل
مكتوم ،نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء
حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهي��ان ،ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد
األعىل للقوات املس��لحة ،أن شهداء الوطن يف قلوب
القيادة والشعب ،وهم مناذج مرشفة يعتز بها الوطن
24
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أبطالنا خملدون
عند ربهم ويف
سجل الشرف
واجملد الوطني
يف التف��اين واإلخ�لاص يف أداء امله�مات والواجبات
الوطنية املنوطة بهم عىل أكمل وجه.

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء

ق��دم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل
مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء
حاكم ديب ،رعاه الله ،واجب العزاء يف شهيدي الوطن
والواج��ب الوطن��ي والقومي أحم��د محمد أحمد
الزيودي وعبدالله محمد سعيد اليامحي.
فقد قام س��موه بزيارة مجلس عزاء الش��هيد البطل
أحمد محمد أحمد الزيودي يف منطقة حالة يف إمارة

الفجرية ،حيث قدم س��موه صادق عزائه ومواس��اته
إىل أرسة وذوي الشهيد الذي قىض وارتقى بشهادته،
أثن��اء أدائه واجب��ه الوطني والقومي واإلنس��اين يف
اليمن الشقيق.
كام زار س��موه مجلس عزاء الش��هيد البطل عبدالله
محم��د س��عيد اليامحي يف منطقة مرب��ض يف إمارة
الفج�يرة إذ قدم س��موه ص��ادق عزائه ومواس��اته
ألرسة وذوي الش��هيد الذي قىض ه��و اآلخر وارتقى
ش��هيدا ً مدافعاً عن الحق والرشعية يف صفوف قواتنا
املسلحة البطلة يف اليمن الشقيق.
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم
تج��اذب أطراف الحديث وأرسيت الش��هيدين مؤكدا ً
سموه ،أن جميع شهداء الوطن هم يف قلوب القيادة
والش��عب مخلدون عند ربهم س��بحانه وتعاىل ،ويف
س��جل الرشف واملجد ،الذي يس��طره أبن��اء وبنات
الوطن يف شتى مواقع العمل الوطني من أجل رفعة
دولتنا الحبيبة ،وإعالء شأنها إقليمياً ودولياً ويف سبيل
حامية مكتس��باتنا الوطنية واإلنس��انية والحضارية،
وصونها من عب��ث الطامعني والس��اعني إىل خلخلة
نظام األمن والسلم اإلقليمي والعاملي.
وتوجه س��موه باالبته��ال إىل الخالق ع��ز وجل ،أن
يحفظ دولتنا عزيزة منيعة ،ويحمي ش��عبنا من كل
س��وء ومكروه ،ويكأل ش��بابنا برعايته وحفظه ،وأن
يتغمد ش��هداء الوطن األبرار بواسع رحمته ومغفرته

ـــــــاذج مشرفــة يف قلــوب القـــيادة والشعــب

ورضوانه إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

محمد بن زايد يقدم واجب العزاء

ق��دم صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل
نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة واجب العزاء يف شهداء الحق والواجب من
أفراد قواتنا املس��لحة البواسل املشاركني ضمن قوات
التحال��ف يف عملية " إعادة األم��ل " ودعم الرشعية
يف اليمن.
وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
عن خال��ص تعازيه وص��ادق مواس��اته ألرس وذوي
الش��هداء خ�لال زيارته مجلس عزاء الش��هيد أحمد
محم��د أحمد الزي��ودي يف منطقة الح�لاة بالفجرية
ومجلس عزاء الشهيد عبدالله محمد سعيد اليامحي
يف منطقة مربض بالفجرية ..س��ائال الله العيل القدير
أن يتغمدهام بواس��ع رحمت��ه وأن ينزله�ما منازل
الصديقني والش��هداء واألبرار وأن يس��كنهام فسيح
جناته وأن يلهم ذويهام الصرب والسلوان.
وأعرب س��موه خ�لال لقائه بأرسيت الش��هيدين عن
اعتزاز وفخر دولة االمارات وشعبها بأبطالها الشهداء
الذي��ن يقدم��ون يوما بع��د يوم ص��ورا ناصعة من
البط��والت والتضحيات التي تعكس معدنهم األصيل
يف ال��والء واالنتامء لهذا الوطن العزيز فكانوا الجنود
األوفياء واألبطال الشجعان يف ساحات العز والرشف

أبناء الوطن سطروا
اجملد يف شتى
مواقع العمل إلعالء
شأن اإلمارات

وس��يبقون بإذن الله تعاىل مصدر عز وإلهام لألجيال
املقبلة ورموزا مضيئة يف مسرية الوطن الغايل.
وقال سموه خالل حديثه ألرسيت الشهيدين إن وقفة
أبن��اء االمارات ويف مقدمتهم أرس وذوو الش��هداء يف
تضامنهم وتالحمهم خل��ف أبنائهم املنتمني للقوات
املس��لحة واألجهزة األمني��ة والجهات اإلنس��انية ..
تبعث ع�لى االعتزاز والفخر ونس��تمد منه��ا القوة
والعزمية والش��موخ واإلرصار وأس��مى معاين الوالء
واالنتامء للوطن مرس��خني فين��ا روح األمل والعمل
نح��و امليض يف طريق املجد والع��زة لهذا الوطن يف
وقوفه أمام التحديات بكل صالبة وثبات .

كام قدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة وصاحب الس��مو الش��يخ حميد بن راشد
النعيمي عض��و املجلس األعىل حاكم عجامن واجب
العزاء يف الش��هيد عيل محمد الكعبي الذي استشهد
بس��قوط مروحي��ة عس��كرية خالل مهم��ة روتينية
يف املي��اه الدولية ،وذلك خالل الزي��ارة التي قام بها
س��موهام ملجلس العزاء يف منطقة مصفوت يف إمارة
عجامن.
وأعرب صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل
نهي��ان وصاحب الس��مو الش��يخ حميد بن راش��د
النعيمي ألرسة وذوي الش��هيد ع��ن صادق تعازيهام
ومواس��اتهام ..داعني الله العيل القدي��ر أن يتغمده
بواس��ع رحمته وأن يسكنه فس��يح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والس��لوان وان يتقبله مع إخوانه
ش��هداء اإلمارات األب��رار الذي كانوا من��اذج مرشفه
يعتز بها الوطن يف التفاين واإلخالص يف أداء املهامت
والواجبات الوطنية املنوطة بهم عىل أكمل وجه.
كام قدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد ابوظب��ي نائب القائد االعىل للقوات
املس��لحة واجب العزاء يف شهيد الوطن محمد نارص
الظاهري الذي استش��هد بسقوط مروحية عسكرية
خالل مهمة روتينية يف املياه الدولية.
وأعرب س��موه لوالد وذوي الش��هيد خ�لال زيارته
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جميع شهداء
الوطن هم يف
قلوب القيادة
والشعب خملدون
عند ربهم سبحانه
وتعاىل
استشهد خالل أدائه واجبه الوطني يف عملية "إعادة
األم��ل" ضمن التحالف العريب ال��ذي تقوده اململكة
العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.
وأعرب س��موه خالل زيارته الي��وم مجلس العزاء يف
منطقة مربض يف الفجرية عن خالص تعازيه وصادق
مواس��اته ألرسة الش��هيد البطل ..داعي��ا الله العيل
القدير أن يتغمده بواس��ع رحمت��ه وأن ينزله منازل
الصديقني والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.

حاكم رأس الخيمة يعزي يف شهداء الوطن

مجلس الع��زاء مبنطقة البط�ين يف مدينة العني عن
صادق تعازيه ومواس��اته ألرسة الشهيد  ..داعيا الله
تعاىل أن يتغمده بواس��ع رحمته وأن يسكنه فسيح
جناته مع الشهداء والصديقني وان يلهم أهله وأرسته
الصرب والسلوان.
وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
عن اعتزازه بش��هداء الوطن مشريا إىل أن تضحياتهم
وبطوالتهم ستبقى أوسمة الفخر واملجد واالعتزاز يف
مسرية الخري والعطاء مثلام ستبقى ذكراهم يف قلوب
وصدور أبناء اإلمارات جميع��ا الذين يقفون عرفانا
وإجالال لشهدائنا األبرار ..مؤكدا سموه ان تضحياتهم
س��تبقى دروس��ا عظيمة يف الوفاء والشجاعة والوالء
واالنتامء والتالحم الوطني لالجيال املقبلة.
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حاكم الفجرية يعزي يف شهداء الوطن

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي
عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية واجب العزاء إىل
أرسة شهيد الوطن الرائد طيار احمد محمد الزيودي
.
وأعرب س��موه خالل زيارته مجلس العزاء يف منطقة
الحالة بالفجرية عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته
ألرسة الش��هيد البط��ل ..داعيا الله الع�لي القدير أن
يتغمده بواس��ع رحمته وأن ينزل��ه منازل الصديقني
والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم
ذويه الصرب والسلوان.
كام قدم س��موه واجب العزاء إىل أرسة شهيد الوطن
امل�لازم اول طي��ار عبدالل��ه محم��د اليامحي الذي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجل��س األع�لى حاك��م رأس الخيمة واجب
الع��زاء إىل أرسة ش��هيد الوط��ن الرائد طي��ار أحمد
محمد الزيودي.
و أعرب سموه خالل زيارته مجلس العزاء يف منطقة
الحالة بالفجرية عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته
ألرسة الش��هيد البطل  ..داعيا الل��ه العيل القدير أن
يتغمده بواس��ع رحمته وأن ينزل��ه منازل الصديقني
والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم
ذويه الصرب والسلوان.
كام قدم صاحب الس��مو حاكم رأس الخيمة واجب
العزاء إىل أرسة شهيد الوطن املالزم أول طيار عبدالله
محمد اليامحي.
و أعرب سموه خالل زيارته مجلس العزاء يف منطقة
مربض يف الفجرية عن خالص تعازيه وصادق مواساته
ألرسة الش��هيد البطل  ..داعيا الل��ه العيل القدير أن
يتغمده بواس��ع رحمته وأن ينزل��ه منازل الصديقني
والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم
ذويه الصرب والسلوان.
ك�ما قدم صاحب الس��مو الش��يخ س��عود بن صقر

الشهداء يقدمون
يومًا بعد يوم
صورًا ناصعة
من البطوالت
والتضحيات تعكس
معدنهم األصيل
القاس��مي عضو املجلس األعىل حاك��م رأس الخيمة
واج��ب العزاء إىل أرسة ش��هيد الوط��ن محمد نارص
الظاهري الذي استش��هد بسقوط مروحية عسكرية
خالل مهمة روتينية يف املياه الدولية.
وأعرب س��موه خالل زيارته مجل��س العزاء مبنطقة
البطني يف العني عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته
ألرسة الش��هيد داعيا الله العيل القدي��ر أن يتغمده
بواس��ع رحمته وأن ينزله منازل الصديقني والشهداء
واألبرار وأن يس��كنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصرب
والسلوان.
كام قدم صاحب الس��مو حاكم رأس الخيمة واجب
الع��زاء يف ش��هيد الوطن عيل محم��د الكعبي الذي
استش��هد بس��قوط مروحية عس��كرية خالل مهمة
روتينية يف املياه الدولية.
وأعرب س��موه خالل زيارته مجلس العزاء يف منطقة
مصفوت يف إمارة عجامن عن خالص تعازيه وصادق
مواس��اته ألرسة الش��هيد داعيا الله العيل القدير أن
يتغمده بواس��ع رحمته وأن ينزل��ه منازل الصديقني
والش��هداء واألبرار وأن يسكنه فس��يح جناته ويلهم
ذويه الصرب والسلوان.

البواردي والرميثي يقدمان واجب العزاء

قدم مع��ايل محمد أحم��د البواردي الف�لايس وزير
الدولة لش��ؤون الدفاع يرافقه سعادة الفريق الركن
حم��د محمد ث��اين الرميث��ي رئي��س أركان القوات
املس��لحة وعدد من كب��ار ضباط القوات املس��لحة
واجب العزاء إىل أرسيت ش��هيدي الوطن الرائد طيار
أحم��د محم��د أحمد الزي��ودي وامل�لازم أول طيار
عبدالل��ه محمد اليامح��ي اللذين استش��هدا خالل
أدائه�ما واجبه�ما الوطني يف عملي��ة "إعادة األمل"
ضمن التحال��ف العريب الذي تقوده اململكة العربية

السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.
وأعرب معالي��ه خالل زيارته ملجل�سي العزاء يف كل
م��ن منطقة الح�لاه ومنطقة مرب��ض بالفجرية عن
خالص تعازيه وصادق مواس��اته ألرسيت الشهيدين ..
داعيا الله العيل القدير أن يتغمدهام بواسع رحمته
وأن ينزله�ما من��ازل الصديق�ين والش��هداء واألبرار
وأن يس��كنهام فس��يح جناته ويله��م ذويهام الصرب
والسلوان.

وفد من القوات املس��لحة برئاس��ة نائب
رئي��س األركان يقدم واج��ب العزاء ألرس
شهداء الوطن

املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة واجب
الع��زاء ألرسيت الش��هيدين ع�لي محم��د الكعب��ي
و محمد نارص الظاهري اللذين استش��هدا بسقوط
مروحي��ة عس��كرية خالل مهم��ه روتيني��ة يف املياه
الدولية.
وتوج��ه نائب رئيس أركان القوات املس��لحة والوفد
املراف��ق خ�لال زيارتهم ملجل��س عزاء الش��هيدين
بالدعاء إىل الله تعاىل أن يتغمدهام وش��هداء الوطن
األبرار بواس��ع رحمته وأن يسكنهام فسيح جناته مع
الش��هداء والصديقني والصالحني وحسن أولئك رفيقا
وأن يلهم أهلهم الصرب والسلوان.

ق��دم وفد من كبار قادة القوات املس��لحة برئاس��ة
سعادة الفريق الركن مهندس عيىس سيف بن عبالن
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البواردي يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع الربيطاين
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس وزير
دولة لشؤون الدفاع يف مكتبه يف مقر الوزارة يف أبوظبي ..
معايل مايكل فالون وزير الدولة لشؤون الدفاع يف اململكة
املتح��دة والوفد املراف��ق  ،وذلك بحض��ور الفريق الركن
مهن��دس عيىس س��يف بن عبالن املزروع��ي نائب رئيس
أركان القوات املسلحة .
ج��رى خالل اللق��اء اس��تعراض عالقات التع��اون بني
البلدين الصديقني خاصة يف املجاالت ذات الصلة بالشؤون
الدفاعية والعسكرية وس��بل تعزيزها وتبادل الرأي حول
آخ��ر التط��ورات واملس��تجدات الراهنة عىل الس��احتني
اإلقليمية والدولية.

البواردي يستقبل سفري كازاخستان لدى الدولة
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس وزير
الدولة لش��ؤون الدفاع مبكتبه يف مق��ر الوزارة يف أبوظبي
س��عادة خريات الما رشيف س��فري جمهورية كازاخس��تان
لدى الدولة.
وأع��رب معالي��ه خ�لال اللقاء ع��ن ترحيبه بالس��فري
الكازاخس��تاين  ..مش��يدا بعالق��ات التع��اون القامئة بني
دولة اإلمارات وجمهورية كازاخس��تان والتي تشهد تطورا
وتقدما يف مختلف املجاالت.
وناق��ش الجانبان خالل اللق��اء العديد من املوضوعات
ذات االهت�مام املش�ترك ب�ين البلدين الصديقني وس��بل
تعزيزه��ا وتطويرها وبش��كل خ��اص تع��اون البلدين يف
املجاالت العسكرية والدفاعية.

وزارة الدفاع توقع اتفاقية تعاون مع جملس اإلمارات للشباب
وقع��ت وزارة الدف��اع م��ع مجلس اإلمارات للش��باب
مذكرة تفاهم بشأن التعاون يف مجال تطوير وتنفيذ بعض
املبادرات واملشاريع.
وق��ع املذكرة مبقر وزارة الدفاع معايل محمد بن أحمد
البواردي الفاليس وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعايل شمة
بنت سهيل بن فارس املزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب
بحض��ور اللواء الركن طيار الش��يخ أحم��د بن طحنون آل
نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.
وته��دف املذك��رة إىل التعاون يف تطوي��ر وتنفيذ بعض
املش��اريع املش�تركة مع مجلس اإلمارات للشباب وتقديم
أفض��ل املب��ادرات والربامج الت��ي تخدم برنام��ج الخدمة
الوطنية واالحتياطية.
28
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رئيس األركان يلتقي عدد من كبار املسؤولني يف كازاخستان
إلتقى س��عادة الفريق الركن حم��د محمد ثاين الرميثي
رئي��س أركان الق��وات املس��لحة يف عاصم��ة جمهوري��ة
كازاخستان «استانا» كال عىل حدة  ..دولة كريم ماسيموف
رئيس مجلس الوزراء ومعايل إميانغيل تاسمغتنميتوف وزير
الدفاع وس��عادة الفري��ق س  .جاس��وزاكوف رئيس أركان
القوات املسلحة .
تم خالل اللقاءات بحث الجهود املشرتكة تجاه مختلف
املوضوعات املرتبطة بعالقات التعاون املش�ترك التي تجمع
البلدين الصديقني والتشاور والتنسيق املستمر تجاه مختلف
القضايا االقليمية والدولية .
كام تم بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك
خاصة املتعلق منها باملجاالت العسكرية والدفاعية.

رئيس األركان يلتقي نظريه املصري يف القاهرة
إلتقى سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املس��لحة يف إطار الزيارة التي قام
بها لجمهورية م�صر العربية ..الفريق محمود حجازي
رئيس أركان حرب القوات املسلحة املرصية.
بح��ث الجانب��ان الجهود املش�تركة تج��اه مختلف
املوضوع��ات املرتبط��ة بعالقات الرشاكة االس�تراتيجية
والعمل املشرتك التي تجمع البلدين الشقيقني والتشاور
والتنسيق املستمر تجاه مختلف القضايا التي تشهدها
املنطقة إىل جانب مناقش��ة عدد من املوضوعات ذات
االهتامم املشرتك.

رئيس األركان يشهد افتتاح معرض كاديكس 2016
ش��هد الفريق الرك��ن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس
أركان الق��وات املس��لحة فعاليات افتت��اح املعرض الدويل
الراب��ع كاديك��س  2016املتخصص للمنظومات األس��لحة
واملع��دات العس��كرية ال��ذي افتتح��ه مع��ايل إمبانغ�لي
تاسمغتنميتوف وزير الدفاع الكازاخستاين.
كام ش��هد افتتاح املعرض ـ��ـ الذي أقي��م يف العاصمة
الكازاخس��تانية أستانا  -عدد من رؤس��اء الوفود املشاركة
ورؤس��اء األركان وكبار الق��ادة ومديري األجهزة األمنية يف
مختلف دول العامل.
وق��ام رئيس أركان القوات املس��لحة والوفد املرافق له
بجولة يف أجنحة املعرض الذي يشارك فيه مئات الرشكات
العاملية واإلقليمية من مختلف دول العامل .
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حاكم الفجرية يستقبل قائد القوات البحرية
استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي،
عضو املجل��س األعىل حاكم الفجرية ،يف قرص س��موه يف
الرميلة ،بحضور س��مو الشيخ محمد بن حمد بن محمد
الرشقي ،ويل عهد الفجرية ،اللواء الركن بحري إبراهيم سامل
محمد امل�شرخ ،قائد القوات البحرية ،والوفد املرافق له،
الذين قدموا التهاين لسموه مبناسبة شهر رمضان املبارك.
كام تقبل سموه التهاين بالش��هر الفضيل من الشيوخ
وكبار املس��ؤولني وأعيان ووجهاء الب�لاد ورجال األعامل
واملواطنني واملقيمني.
وتقدم الجميع بالدعاء إىل الله عز وجل أن يعيد هذه
املناسبة عىل سموه مبوفور الصحة والسعادة.

قائد القوات اجلوية يبحث التعاون العسكري مع مسؤول أمريكي
التق��ى اللواء الرك��ن طيار إبراهيم ن��ارص العلوي قائد
الق��وات الجوية والدف��اع الجوي ،الفريق تش��ارلز براون
قائد القوات الجوية بالقيادة املركزية األمريكية.
وج��رى خ�لال اللقاء مناقش��ة عدد م��ن املوضوعات
العسكرية ذات االهتامم املشرتك والسبل الكفيلة بدعمها
وتطويرها بني الجانبني.
ح�ضر اللقاء ع��دد من كبار ضب��اط الق��وات الجوية
والدفاع الجوي والوفد املرافق للضيف.

قائد القوات البحرية يشهد تخريج عدد من الدورات التخصصية
ش��هد س��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد
امل�شرخ قائد الق��وات البحري��ة حفل تخري��ج عدد من
ال��دورات التخصصية يف معهد الق��وات البحرية وبحضور
عدد من ضباط القوات املسلحة وأهايل الخريجني.
بدأ االحتف��ال بتالوة عطرة من آي��ات الذكر الحكيم
ألق��ى بعدها قائ��د معهد الق��وات البحري��ة كلمة بهذه
املناس��بة رحب فيها براعي الحف��ل والحضور ..وأكد عىل
دور معه��د القوات البحرية يف تنفيذ السياس��ة التدريبية
للق��وات البحرية وفق أع�لى املعايري العاملي��ة من خالل
التدريب الذي ميثل الركن األساس يف كفاءة القوات وزيادة
الق��درة العملياتية لكافة أفرع قواتنا املس��لحة وال س��يام
القوات البحرية.
30
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املدرسة الثانوية العسكرية حتتفل بتخريج الدفعة الـ 21

ش��هد اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي مساعد
رئي��س األركان لالحتي��اط صب��اح الي��وم االحتفال الذي
أقامته املدرسة الثانوية العسكرية يف مدينة العني مبناسبة
تخريج الدفعة الحادية و العرشين من طالبها وحصولهم
عىل ش��هادة الثانوية العامة بحضور عدد من كبار ضباط
القوات املسلحة وأولياء أمور الخريجني واملدعوين.
ب��دأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر

الحكيم ألقى بعدها قائد املدرس��ة الثانوية العس��كرية
يف العني كلمة بهذه املناس��بة رح��ب فيها براعي الحفل
والضيوف وأكد يف كلمته ان التقدم العلمي والتكنولوجي
ألي دولة من الدول يقاس مبا توليه قيادتها من أهمية يف
عملية تعلم أبناءها وتطوير كفاءتهم التعليمية وقدراتهم
التدريبية والتي تس��اهم بشكل فعال يف نهضة املجتمع
العلمية والثقافية ومدى استعداد هذه النخبة املتعلمة

لتويل املراكز القيادية فيه.
وقال أنه وم��ن هذا املنطلق عملت قي��ادة املدارس
واملدرس��ة الثانوية العسكرية يف العني جادة عىل تسخري
كافة السبل واملتطلبات من أجل توفري تعليم معارص ذو
مناهج حديثة ذات مخ��ارج تربوية وتعليمية وتدريبية
مختلفة لتحقيق رؤيتها وأهدافها املنشودة يف إعداد قادة
يفتخر بهم وطنهم علميا وقيادي��ا وتوعويا وتكون أهم
مقومات ترس��يخ قيم حب الوطن واالنتامء إليه والوالء
واإلخالص لقيادته الرشيدة.
وهن��أ الخريجني بنجاحهم واجتيازه��م لهذه املرحلة
الدراس��ية آمال أن تك��ون هذه اللبن��ة األوىل يف حياتهم
املهنية ويف بناء قواتنا املس��لحة وأوصاهم بتقوى الله يف
أعامله��م وأداء ما ميليه عليهم الواجب والضمري والخلق
القويم وأن يطيعوا أويل األمر منهم.
ويف ختام كلمته تقدم قائد املدرس��ة بالشكر للقيادة
العام��ة للقوات املس��لحة التي مل تدخ��ر جهدا يف توفري
الس��بل كافة وتذلي��ل الصعوبات فكان للدع��م املادي
واملعن��وي املتميزي��ن بالغ األثر للوص��ول لهذه النتيجة
املرشفة.
وس��لم سعادة اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي
مساعد رئيس األركان لالحتياط يف ختام االحتفال الجوائز
والش��هادات ع�لى املتفوق�ين والخريجني وأخ��ذ الصور
التذكارية.

ختام مسابقة كأس التفوق الثقايف يف القوات املسلحة
اختتمت يف نادي ضباط القوات املسلحة مسابقة
كأس التف��وق الثق��ايف لش��هر رمضان املب��ارك عىل
مس��توى وحدات القوات املس��لحة ومبش��اركة 22
فريقا ثقافيا مثلوا مختلف وحدات القوات املسلحة
والتي نظمته��ا مديرية التوجيه املعن��وي بالقيادة
العامة للقوات املسلحة بحضور عدد من الضباط .
اش��تملت املس��ابقة عىل العديد من الفعاليات
واألنش��طة يف املجاالت الثقافي��ة والدينية والعلوم
العسكرية والتاريخية والثقافة املحلية والخليجية.
وأس��فرت نتائ��ج املس��ابقة عن ف��وز مديرية
املش�تريات العامة باملركز األول وحصوله عىل كأس
التفوق الثقايف العام فيام حصل فريق قيادة القوات
الجوية والدفاع الج��وي  /أ  /عىل املركز الثاين وجاء
فريق حرس الرئاسة  /د  /يف املركز الثالث.
تأيت هذه املسابقة يف إطار حرص قواتنا املسلحة الجوان��ب الثقافي��ة الهادف��ة لديه��م وإذكاء روح
عىل استمرار التواصل بني منتسبيها من أجل ترسيخ التناف��س الرشيف وذلك من خالل االهتامم الثقايف

واإلملام بكل ما ه��و جديد يف عامل املعرفة والثقافة
العامة.
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األخبار

ختام دورة الشهيد الرمضانية للقوات للبحرية
شهد اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن
محمد آل نهيان نائب قائد القوات البحرية ..الحفل الختامي
لدورة الشهيد الرمضانية للقوات البحرية للعام  2016والذي
أقيم عىل مالعب قيادة القوات البحرية يف أبوظبي.
وتأيت الدروة ضمن املنافس��ات الرياضية الرمضانية عىل
مستوى قيادة القوات البحرية.
وب��دأت فعالي��ات الحفل مبب��اراة نهائية يف سداس��يات
ك��رة القدم جمعت فريقي معهد الق��وات البحرية و فريق
الوح��دات العامئة “ د “ وانتهت بف��وز فريق معهد القوات
البحري��ة بهدفني مقاب��ل اليش وتوج بطال لسداس��يات كرة
القدم..كام توج فريق بينونة يف املركز األول يف منافس��ة كرة
الطائرة.
وأك��د رئيس اللجنة العليا املنظمة لل��دورة يف كلمة له..
أن ح�ماة الوطن هم من تش��تد بهم الدول��ة وتتقوى بهم
أرض الوطن فقد وهبوا أرواحهم فداء وتضحيه لهذه الدولة العالية والتنافس الذي س��اد بني جميع الفرق املش��اركة يف
الدورة..راج�ين أن نك��ون ق��د حققنا األه��داف والغايات
املعطاءة.
وأشار باملس��توى الفني للفرق املشاركة والروح الرياضية املرج��وة وأهمها توطي��د العالقات بني املش��اركني وتأكيد

التضامن وتعزيز روح اإلخاء والوئام بينهم.
ويف الختام قام نائب قائد القوات البحرية بتوزيع الجوائز
عىل الفرق الفائزة والتقاط الصور التذكارية.

الفريق العسكري يستعد لتسلق ثاين أعلى جبل يف العامل

اس��تضافت مكاتب جهاز الشؤون التنفيذية يف العاصمة
أبوظبي ،الفريق العس��كري من القوات املسلحة اإلماراتية
ممن سطروا أسامءهم كأبطال بإنجازاتهم التاريخية ،ورفعوا
علم دولة اإلمارات عىل قمة جبل إيفرست.
وعبرّ أعضاء الفريق خالل الجلسة عن سعادتهم لبلوغهم
هدفهم بعد الجهد املبذول والعمل الدؤوب والصرب واللياقة
البدنية التي تدرب عليها أعضاء الفريق ،كام تحدث الفريق
أيض��اً عن املصاعب واألعباء الت��ي واجهوها خالل رحلتهم،
وكيفية التعامل معها وتسخريها ملصلحة الفريق.
ويع��د ه��ذا الفريق ه��و أول فريق إم��ارايت متكن من
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الوص��ول إىل القم��ة متجاوزا ً األح��وال الجوي��ة الصعبة
واملتقلبة والخطرة،وعىل ارتفاع نحو 8848مرتا ً من سطح
البحر وانخفاض الضغط الجوي لألوكسجني ،حيث تنخفض
كميته يف الهواء املستنشق وال تنضبط يف الجسم.
كام يعد لفريق العس��كري لتسلق جبل إيفرست من
أكرب الفرق العس��كرية من حيث عدد املتس��لقني لخوض
مث��ل هذه املغامرة من الوطن الع��ريب ،ومن أوائل الفرق
العاملية التي تصل إىل نيبال ،وقد استغرقت مغامرة الفريق
العسكري لتس��لق ومحاولة الوصول لقمة جبل إيفرست
قرابة الش��هرين ،وعىل عدة مراح��ل ،حيث تدرج الفريق

يف التكي��ف عىل االرتفاع��ات العالي��ة والتأقلم عىل نقص
األوكسجني املصاحب لالرتفاعات الجبلية.
وقال الدكتور هاش��ل عبيد س��امل الطنيجي «لقد حققنا
إنجازا ً كبريا ً بالرغم م��ن الصعوبات واإلصابات التي لحقت
ببعض أفراد طاقم الفريق ،بذلت قصارى جهدي لتلبية كافة
املتطلبات والنصائح الطبية التي ممن ش��أنها أن تعزز من
ق��وى الفريق ،وكوننا مجموعة من القوات املس��لحة فقط
متتع كل منا مبيزات ساعدتنا عىل تحقيق هذا اإلنجاز»
وأضاف «نطمح دامئاً كفريق عسكري من االستفادة من
تجاربنا هذه لتلبي مستقبالً كافة متطلبات الدولة ،ونكون
عىل خطى ثابتة لتحقيق غايتنا».
وأعلن الفريق العسكري من القوات املسلحة توجهاتهم
املس��تقبلية والتمكن من إضافة إنجازات أخرى تضاف إىل
سجالتهم ،إذ يبدأ الفريق العسكري يف مطلع الشهر املقبل
بالتحضريات والدورات التدريبية لتسلق جبل ك 2الذي يقع
عىل الحدود بني باكس��تان والص�ين ،وهو ثاين أعىل جبل يف
الع��امل بعد جبل إيفرس��ت ( 8آالف و 800مرت) وأعىل قمة
جبلية يف باكستان ،يبلغ طوله  8آالف و 612مرتا ً .يطلق عليه
اس��م «الجبل الرشس» لصعوبة الوص��ول إىل قمته ،وارتفاع
معدل وفيات املتسلقني الذي وصل إىل ثالثة أضعاف وفيات
قمة إيفرست.
وتعد هذه الخطوة مبثابة تحد جديد ،وممن املتوقع أن
تستغرق هذه املغامرة  5سنوات من التحضريات والتامرين
املخصصة لتسلق هذه الجبال العمالقة.

القوات الربية حتصل على بطولة حممد بن زايد للجوجيتسو

تحت رعاية صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل
نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات
املس��لحة اختتم��ت فعاليات البطولة الرئيس��ية األوىل
ضم��ن بطولة محمد ب��ن زايد آل نهيان للجوجيتس��و
عىل مس��توى القوات املس��لحة والتي أقيمت يف مركز
الرتبية الرياضية العس��كري بأبوظبي بحضور س��عادة
اللواء الركن س��امل س��عيد غافان الجاب��ري رئيس هيئة
اإلدارة والقوى البرشي��ة وعدد من كبار ضباط القوات
املسلحة .
و حققت قيادة الق��وات الربية املركز األول يف الرتتيب
الع��ام للفرق باإلضافة إىل حصوله��ا عىل كأس الوحدة
األكرث مش��اركة يف البطولة حيث نالت عىل  6ميداليات
ذهبية و 3فضية و 7برونزية فيام جاء يف املركز الثاين يف
الرتتيب العام قيادة حرس الرئاسة بعدد  5ذهبيات و3
فضيات و 7برونزيات و حصلت قيادة اإلمداد املشرتك
عىل املركز الثالث بع��دد  4ذهبيات و 2فضيات وعدد
 7برونزيات.
كام حصلت قيادة كلية زايد الثاين العسكرية عىل املركز
الثاين يف ترتيب عدد املشاركني فيام جاءت قيادة حرس
الرئاسة باملركز الثالث .
و أشاد س��عادة اللواء الركن سامل سعيد غافان الجابري
يف ختام املنافسات باملستوى التنظيمي والفني للبطولة
 ..مش��يدا بأهمية مثل هذه البطوالت التي تساهم يف
رفع مس��توى الكفاءة والبناء الجس��دي والذهني لدى
منتسبي القوات املسلحة.
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نحن والمجتمع

درع الوطن ومبادرة القراءة
القـــراءة تعـــزز التســامـح وترســـخ اإلمــارات عاصمــــــــــة
لع��ل م��ن أك�ثر ما نفتخ��ر ب��ه يف دولة
اإلم��ارات العربية املتح��دة الرؤية
الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ونظرتها
البعي��دة امل��دى التي تحرص
م��ن خالله��ا ع�لى بن��اء
مجتمع خ�لاق مبدع
ميتل��ك وس��ائل
النهضة

الشاملة.
ويف هذا اإلطار ،تأيت املبادرات الكبرية التي تطلقها دولة
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة بني الفين��ة واألخرى ،والتي
تس��عى من خاللها إىل تحقيق تنمية مس��تدامة تصون
املكتسبات التي وصلنا إليها.
وإدراكاً م��ن قيادتنا الرش��يدة ألهمي��ة املعرفة يف حياة
الش��عوب ،فقد ش��هدت دولة اإلمارات العربية املتحدة
ه��ذا العام إط�لاق مبادرات ع��دة ته��دف إىل توجيه
املواطن�ين واملقيمني إىل االهتامم بالقراءة كونها املنطلق
الحقيقي للمعرفة.
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فقد
و ّجه
صاحب السمو
الش��يخ خليف��ة بن
زاي��د آل نهي��ان رئي��س
الدول��ة ،حفظ��ه الل��ه ،ببدء
اإلج��راءات الترشيعية إلعداد قانون للق��راءة يف الدولة
تحت مس��مى «قان��ون القراءة» ،ال��ذي يهدف لضامن
استدامة كافة الجهود الحكومية لرتسيخ القراءة يف دولة
اإلمارات ،وضمن كافة فئات األعامر وتحديد املسؤوليات
الرئيسة للجهات الحكومية يف هذا املجال.
واس��تكامالً لهذه املبادرة أعلن صاحب الس��مو الش��يخ
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس
مجل��س الوزراء حاك��م ديب  -رعاه الله  -االس�تراتيجية
الوطنية للقراءة  ،2026-2016والتي تش��مل  30توجهاً
وطنياً رئيس��ياً يف قطاع��ات التعليم والصح��ة والثقافة

وتنمي��ة املجتم��ع واإلع�لام  .كام تم رص��د  100مليون
دره��م ملختلف األنش��طة والفعالي��ات التي تدعم
األنش��طة القرائي��ة وخاصة لجمعي��ات النفع
العام والجهات التطوعية.
وتعك��س ه��ذه املب��ادرات جميعاً
التط��ور الذي ش��هدته ،وال تزال
تشهده ،دولة اإلمارات العربية
املتحدة التي تحقق كل عام
أرقام��اً جدي��دة يف مجال
التنمي��ة البرشي��ة وفق
أح��دث التقارير العاملية
الت��ي تقي��س مس��توى
التق��دم يف دول الع��امل
أجمع .وقد جاءت كلامت
صاحب الس��مو الش��يخ
خليفة بن زاي��د آل نهيان
رئيس الدول��ة ،حفظه الله،
لتجس��د طموح��ات قيادتنا
الرشيدة وس��عيها إىل االرتقاء
بأبنائها ،وذلك حني قال س��موه:
إن «دولة اإلم��ارات انتقلت خالل
العقود السابقة من دولة تسعى ملحو
األمية لدولة تس��عى للمنافسة العاملية يف
املجاالت التقنية والعلمية”.
ال ش��ك يف أن الق��راءة واملعرفة هام املفت��اح للتفوق
واملنافس��ة ،وكان من الالفت للنظ��ر أن املبادرات التي
أطلقت يف هذا املجال مل تبق يف إطار التنظري فحس��ب،
بل س��عت جميعها إىل رس��م خطوات عملي��ة لتحقيق
ذل��ك ،فعىل س��بيل املثال خصص مجلس الوزراء ش��هرا ً
يف كل ع��ام للق��راءة ،كام تم اإلعالن ع��ن توزيع حقيبة
معرفي��ة لكافة املواليد املواطنني يف دولة اإلمارات ،فضالً
ع��ن وضع اس�تراتيجية إلثراء املحتوى الق��رايئ الوطني،
ومراجع��ة سياس��ات الن�شر يف الدول��ة لتعزي��ز ودعم
النارشي��ن املواطنني وتضمني الق��راءة االختيارية ضمن
املناهج التعليمية.
وقد بات واضحاً للعيان أن دولة اإلمارات العربية املتحدة
تنتهج ،بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ،خطوات بناءة
لتعزيز تصنيف ش��عبها ضمن الش��عوب الس��عيدة يف
الع��امل ،إمياناً منها بأن الس��عادة ال ميك��ن أن تتحقق إال
من خالل ش��عب مثقف واع متمكن ومتس��امح ،ولعل
هذا ما أشار إليه صاحب السمو رئيس الدولة أيضاً حني
أك��د أننا “نهدف إلعداد أجيال يحققون قفزات تنموية،
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.الدفاع عن دولته وأمنها واستقرارها
وقد رشعت القوات املس��لحة باتخاذ الخطوات الالزمة
للمش��اركة يف ترجمة اس�تراتيجية القراءة إىل خطوات
عملية من خالل تزويد املكتبات العس��كرية يف مختلف
الوح��دات مبزيد م��ن الكتب ووضعها ب�ين أيدي أبناء
القوات املس��لحة لينهلوا منها وتكون زادا ً لهم يف رحلة
 وال ش��ك يف أن األيام القادمة ستشهد.املعرفة والثقافة
ًمزيدا ً م��ن تلك الخطوات مبا يتيح أم��ام أفرادها فرصا
.أكرب للقراءة واالطالع والتزود مبختلف صنوف املعرفة

 وتحقيق، وتعزيز تنافس��يتنا،ويضمن��ون تف��وق دولتنا
.”رؤيتنا املستقبلية

جهود مشرتكة

AL KHAL

EEJ,

درع الوطن

من جانبها تس��عى مجل��ة “درع الوطن” وكعادتها
 وهي التي،للنه��وض بدوره��ا يف مبدرات الق��راءة
، منذ األي��ام األوىل لصدورها،وضعت ع�لى عاتقها
تزويد منتس��بي القوات املسلحة مبادة علمية ثرية
تس��هم يف رفع ثقافته��م واطالعهم ع�لى كثري من
.املوضوعات العسكرية واالسرتاتيجية والفكرية
ً وقد ش��هدت املجلة خالل الس��نوات األخرية تطورا
 وذلك من خالل،ملموس��ا ً عىل صعيد الكم والكيف
استقطابها مجموعة من األقالم املشهود لها يف مجال
 فضالً عن املوضوعات،الدراسات العسكرية واألمنية
السياس��ية والعامة التي تصق��ل ثقافة أبناء القوات
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وال شك يف أن القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية
املتح��دة تدرك أنه��ا معنية باملس��اهمة يف تعزيز هذه
 إمياناً منها بأهمية الفكر والثقافة يف،املب��ادرات الخالقة
إكس��اب أفرادها مزيدا ً من القوة والثبات والقدرة عىل
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وال يخفى عىل أحد أن ترسيخ القراءة وتعزيز أهميتها يف
بن��اء املجتمع ال ميكن أن يقترص عىل الجهود الحكومية
 بل ينبغي أن تتحول إىل س��لوك يومي يس��هم،وحدها
،يف تكريس��ه الف��رد واألرسة واملؤسس��ات املدنية كافة
وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
  مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم
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نحن والمجتمع

لدينا اسرتاتيجيات للصناعة والسياحة وتطوير
الخدمات الحكومية واسرتاتيجة القراءة ضمن
آهم االسـرتاتيجـيات التي سـتتابعها الحكـومـة
ألنها معنية بشكل مبارش ببناء اإلنسان
املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وإضاف��ة إىل صدورها املنتظم ش��هرياً ،ومتابعتها لكل
املستجدات عىل الساحة العسكرية ،تصدر مجلة درع
الوطن كل عام كتابني مستقلني ،يتضمن أولهام امللفات
الرئيسية التي تصدرها املجلة ،والتي تشمل موضوعات
اس�تراتيجية مهمة تركز ع�لى القضايا املس��تجدة من
خالل تحليل ورؤي��ة عميقني .فيام
يتضمن الكتاب الثاين مقاالت الرأي
الت��ي يكتبه��ا نخبة م��ن املفكرين
اإلماراتيني والعرب والعامليني ،والتي
تتناول أبرز قضايا الساعة ،كان الفتاً
للنظر زيادة األقالم املواطنة يف هذا
املج��ال إميان��اً من املجل��ة برضورة
إتاحة الفرصة للكت��اب اإلماراتيني،
س��واء من األقالم املخرضمة املشهد
لها يف املج��ال األكادميي واإلعالمي،
أو من األصوات الش��ابة التي بدأت
تشق طريقها يف عامل الصحافة.
وفض�لاً عن ذلك فق��د كان للمجلة بعض
اإلصدارات الخاصة التي تناولت موضوعات تهم
القوات املسلحة مثل الكتاب الذي أصدرته حول “اإلعالم
االجتامعي وتأثريه عىل اإلعالم العس��كري” ،والذي جاء
ليعك��س أهمية اإلعالم العس��كري الذي أصبح “العباً”
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أساس��ياً يف الساحة اإلعالمية ،وبات أحد األرقام الصعبة
يف ه��ذه املعادلة .كام أصدرت املجلة كتاباً عن الخدمة
الوطنية ودورها يف تعزيز الهوية .وكان إصدارها األخري
“شهداؤنا ..مشاعل النور” الذي خصصته للحديث عن
شهداء
القوات

املسلحة اإلماراتية
منذ تأسيس��ها وانته��اء ببطوالت ش��داء دولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة الذين قض��وا نحبهم دفاعاً عن كرامة
األمة العربية يف أرض اليمن الشقيق.

لق��د القت إصدارات مجل��ة درع الوطن صدى طيباً يف
نف��وس أفراد القوات املس��لحة خاصة وأبن��اء اإلمارات
عام��ة ،وهذا ما يدفعها إلثراء املكتبة العس��كرية مبزيد
من اإلصدارات إس��هاماً منها يف توثيق بطوالت الجيش
اإلم��ارايت من جه��ة ،ورفد املكتبة العس��كرية بكل
ما من ش��أنه االرتقاء بثقافة الجندي اإلمارايت ،مبا
يس��هم يف تعزيز مبادرات الق��راءة التي أطلقتها
حكومتنا الرشيدة.
ويضاف إىل ذلك كله ،الن�شرات الخاصة التي
تصدره��ا املجلة عىل هامش املعارض الكربى
التي تقام ع�لى أرض دولة اإلمارات العربية
املتحدة مث��ل معرض آيدكس ومعرض ديب
للط�يران ،فضالً ع��ن مش��اركة املجلة يف
معريض أبوظبي والشارقة للكتاب ،إمياناً
منه��ا بأهمية حضورها ومش��اركتها يف
تفعيل أي تظاه��رة ثقافية تقام عىل
أرض دولتنا الحبيبة.
والش��ك يف أن مبادرة الق��راءة التي
أطلقتها حكومتنا الرش��يدة س��تكون دافعاً قوياً ملجلة
درع الوط��ن لتقديم مزي��د من اإلس��هامات يف تعزيز
املكتب��ة العس��كرية ورفدها بكل ما يرتقي باملس��توى
املع��ريف والفك��ري والثق��ايف ألبن��اء القوات املس��لحة
اإلماراتية.

القوة الناعمة
انطلق بثقة وجتنب الغرور
احرتام الذات ،هي البوابة لكل أنواع النجاح املنش��ودة واملنتظرة ،فمهام تعلم الشخص طرق النجاح وتطوير الذات ،وكان
تقديره لذاته وتقييمه لها ضعيفا فلن ينجح يف األخذ بأي من تلك الطرق للنجاح ،ألنه يرى نفسه غري قادر وغري أهل وغري
مستحق لذلك النجاح.
احرتام الذات ال يولد مع اإلنس��ان ،بل هو مكتسب من تجاربه يف الحياة ،وطريقة رد فعله تجاه التحديات واملشكالت
والضغوطات يف حياته ،وسن الطفولة هام جدا ألنه يشكل نظرة الطفل لنفسه ،فوجب التعامل مع األطفال بكل الحب
والتش��جيع والدعم ،وعدم التقليل من أفكارهم وما يقدمونه لنا عىل سبيل اللعب ،أو االستهزاء بعملهم الطفويل ،بل
يجب تكليفهم مبهامت يس��تطيعون إنجازها لتكسبهم تقديرا وثقة يف أنفسهم،واألمر نفسه ينسحب حتى عىل من هو يف
املراهقة.
تجاربنا املاضية ،ما زالت تؤثر عىل حياتنا اليومية عىل شكل "صوت داخيل" وعىل الرغم من أن معظم الناس ال
يسمعون هذا الصوت بنفس الطريقة التي سوف تحدث عند كل واحد فينا ،ولكنه يعمل بطريقة مامثلة عند الجميع،
بتكرار مستمر لرسائل الطفولة التي عشناها.
األشخاص الذين يتمتعون باحرتام الذات ،تكون رسائل الصوت الداخيل عادة مقبولة ومطمئنة وبناءة ،ولكن األشخاص
الذين يعانون من تدين احرتام الذات لديهم ،عادة يصبح الصوت الداخيل ناقداً و قايس ومؤثر بشكل سلبي عليهم.
االنطوائية،والخوف من التحدث أمام املأل ،وإتعاب النفس يف إرضاء اآلخرين ،لتجنب س�ماع النقد منهم ،بل حتى
العنف والعدوانية وعدم تقبل النقد ،هي صور من ضعف احرتام الذات ،ألنها عملية هروب من مواجهة املش��كالت التي
متس الش��خصية ،وهنالك فرق بني الثقة بالنفس واحرتام الذات ،فالثقة يف النفس هي نتيجة احرتام الذات ،وبالتايل من ال
ميلك تقديرا واحرتاماً لذاته فإنه يفتقد الثقة يف نفسه.
لنتذكر دوما أن ضعف تقدير الذات ،ينمو بسبب كرثة الهروب من مواجهة مشكالتنا ،وأيضا بسبب جروحنا الداخلية،
وتغطيتها وعدم الرغبة يف إثارة الحديث عنها ،والحل يكمن يف مواجهتها ومعالجتها برسعة ،وهذا يتطلب شجاعة يف
أن يعرتف اإلنس��ان بأخطائه وبعيوب نفسه ،لذلك كانت املهمة األوىل يف معالجة نقص تقدير الذات هي رفع مستوى
الشجاعة عند الشخص ليواجه عيوبه ويعمل عىل حلها ،ورفع مستوى الشجاعة يكون بالحديث اإليجايب للنفس بأنها غالية
هي  ،وأستطيع إنجازه عىل أكمل وجه) و األهم بأن ال
وعزيزة ولها قدر عايل عند صاحبه (نعم أنا أقدر ) ( نعم إن األمر نّ ٌ
تحبطهم نجاحات اآلخرين ،ولتكن حافزاً لهم يف زرع روح املنافسة " الرشيفة " يف األعامق للوصول إىل ما و صل اآلخرين
إليه من نجاحات ،وبالتايل هذا بالتأكيد يؤدي إىل تخليص النفس من أي شوائب أو عيوب قد تنقص من قدرها أو تضعفها.
اعترب عامل النفس األمرييك"كارل روجرز" إن تقدير الذات حاجة ايجابية رضورية وأنها هي الحاجة األساس��ية للتقبل،
واالحرتام ،والتعاطف ،والدفء ،والحب ،وإن مش��اعر الكفاءة والقابلية لالعتبار تأيت من الناس اآلخرين،وأن تقدير الذات
ينمو من خالل االتجاهات اآلتية من اآلخرين.
صحيح أن عدم احرتام الذات وتقديرها ،ال يعد اضطراباً نفسياً ،إال انه يعد سبباً الضطرابات متعددة ،كاضطرابات
الشخصية ،واالكتئاب ،ويقول علامء النفس أنه لوحظ من األفراد الذين يعانون من عدم احرتام ذاتهم ،التلميح باالنتحار،
أو القيام ببعض السلوكيات املؤذية ،التي قد تسبب املوت ،فالسلوك االنتحاري هو أكرب مؤرش عىل وجود قيمة منخفضة
للذات وتقدير ضئيل لها.
تبقى الطريقة التي ينظر بها اإلنس��ان لنفسه تؤثر يف كل نواحي حياته ،فالتقدير الجيد للذات يعني شعورا بالحب
والتقبل ،ويعني ثقة وإقباال عىل املحاوالت الجديدة ،ويعني عالقات جيدة مع اآلخرين ،ويعني أداء حس�� ًنا يف العمل
والحياة بوجه عام ،باختصار يعني حياة أجود وأهدافًا تسري نحو التحقيق والنجاح،وإنجازًا أكرب.
لننمي حب الذات واحرتام النفس ،ويف اللحظة نفس��ها نحذر أن ال يقودنا هذا نحو الغرور والكربياء الزائف ،والتعايل
عىل اآلخرين ،والثقة املفرطة لدرجة عدم االعرتاف باألخطاء ..العالج املفيد هو الوسط.
وكام تقول الحكمة ":ال ميكن لهم سلب احرتامنا للذات ،إذا مل نعطهم إياها" ..فال تقلل من نفسك ،وتذكر املثل القائل:
" إ ّن احرتام النفس أول دالئل الحياة"•

بقلم :
فاطمة املزروعي
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إعداد:
الرائد /جميل خميس السعدي
اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة األشقاء يف اليمن ،وتقديم
العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومس��تقبل مشرتك ،وإن األحداث مهام تعاظمت
ل��ن تثنينا ع��ن القيام بواجبنا األخوي والديني والعرويب واإلنس��اين تجاه أش��قائنا يف
كاملة.
اليمن ،بل عىل العكس ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق

38
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انعدام األمن الغذائي يهدد  19حمافظة مينية
ح��ذر بيان مش�ترك ملنظمة األغذي��ة والزراع��ة (الفاو)
وبرنامج األغذية العاملي التابعني لألمم املتحدة من تفاقم
انعدام األم��ن الغذايئ يف  19من محافظات اليمن الـ،22
فيام يعاين أكرث من نصف الس��كان صعوبات يف الحصول
عىل الغذاء .وقال منسق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة
يف اليمن جيمي ماغولدريك« ،إنها إحدى أس��وأ األزمات
يف الع��امل وم��ا زالت تتفاق��م» .وتتعلق الحال��ة الطارئة
بـ 10من  22محافظ��ة ،وتطال يف بعضها حتى  70%من
الس��كان الذين يجدون صعوبة يف الحصول عىل الغذاء.
وقدرت «الفاو» وبرنامج األغذية العاملي عدد األش��خاص
الذين يعيش��ون يف حالة ط��وارئ غذائية بـ 7ماليني عىل
األقل من سكان البلد الـ 24مليوناً ،بزيادة  15%عن العام
الفائ��ت ،فيام يعيش  7,1مليون يف «حال أزمة» (املرحلة
الثالثة م��ن التصنيف املرحيل املتكام��ل لألمن الغذايئ).
وذكر التقرير املشرتك ببيانات «يونيسيف» التي كشفت
أن ثالث��ة مالي�ين طفل دون الخامس��ة مهددون بس��وء
التغذية الحاد الذي بلغت نس��به مس��تويات «خطرية»
يف أغلبية املناط��ق ،ووصلت إىل  25,1%يف محافظة تعز
(جن��وب غرب) .وانبث��ق هذا الوض��ع ،إىل جانب نتائج
النزاع املبارشة ،من نق��ص الوقود والقيود املفروضة عىل
االسترياد ،والتي قللت من توافر السلع الغذائية األساسية
التي تستورد نحو  90باملئة من احتياجاتها من األغذية.
ويف الوقت ذاته ،ارتفعت األس��عار املحلية للقمح بنسبة
ت�تراوح ما بني  12و 15باملئ��ة يف مايو املايض ،مقارنة مع
مس��توياتها قبل األزمة ،رغم أن أسعار القمح يف األسواق

العاملي��ة انخفض��ت يف األش��هر األخرية ،ك�ما أن الزراعة وصل إىل نس��بة  25,1باملئة يف محافظة تعز وسط البالد،
املحلي��ة عان��ت ج��راء إعصاري��ن يف نوفم�بر  2015ثم و 21,7باملئة يف محافظة الحديدة غريب البالد.
فيضان��ات واجتياح للج��راد يف أبريل املايض ،مام زاد من
معاناة املجتمعات التي تواجه صعوبات جمة ،وحد من انتشار الجراد يف يافع
انترشت أرساب الجراد الصحراوي بشكل كثيف  21يونيو
قدرتها عىل إنتاج الغذاء والحصول عليه.
وقال التقرير ،إن هناك نساء حوامل أو مرضعات ،يحتجن يف مديرية يافع الواقعة بني محافظتي أبني ولحج ،السيام
إىل خدمات للعالج من س��وء التغذية الح��اد أو الوقاية مناطق شعب البارع ومكيل واملضيق ودخلس والخرضاء
منه .وأش��ار إىل أن نسبة س��وء التغذية الحاد ( )GAMوحمومة ورباط الس��نيدي وش��عب العرب وبعض قرى
بلغت مرحلة خطرية يف معظم املحافظات اليمنية ،حيث يافع العليا.

قرقاش :اإلمارات مستمرة يف احلرب لدعم الشرعية يف اليمن
أك��د معايل الدكتور أن��ور بن محمد قرق��اش وزير الدولة
للشؤون الخارجية أن دول التحالف ما زالت تأمل أن تفيض
املفاوضات اليمنية يف دولة الكويت إىل حل س��يايس وفق
األطر املحددة التي تق��وم عىل املبادرة الخليجية وقرارات
األمم املتح��دة وقرار مجلس األمن  / 2216 /إال أن العمل
العس��كري والتواجد عىل امليدان قائم للرد عىل املتمردين
حتى عودة اليمن إىل حضنه العريب بعد اختطافه.
وأوض��ح معالي��ه أن الفرص��ة الت��ي تلوح أم��ام اليمن يف
الكويت م��ن الصعب أن تتكرر ولكن األداء الذي نراه من
األطراف اليمنية إىل اآلن غري مش��جع بعد انقضاء خمسني
يوما من املفاوضات وفجوة عدم الثقة التي جذرها التمرد
الح��ويث وصال��ح مل ت��ردم  ..واليمني��ون ال تجمعهم رؤية
مش�تركة تجاه املس��تقبل ومن جهة أخرى يبقى الطموح
الجنويب الس��تعادة دولته رشخا أساس��يا ال بد من معالجته
ضمن املسار السيايس.
واس��تهجن الدكتور قرقاش تحوي��ر وتحريف واجتزاء جزء
40
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من محارضته التي ألقاها  15يونيو املايض بحضور صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة لريد عىل ذلك بقوله :
“ نحن يف حرب ويؤس��فني أن يتم اجتزاء بعض ترصيحايت
وتفس�يرها ألجل أه��داف وأجندة خارجي��ة ال تريد الخري
ألبناء املنطقة ودول الخليج خصوصا”.

وأك��د أن دول التحال��ف بقيادة الس��عودية مل تعلن قرار
عاصفة الحزم إال بعد أن اس��تنفدت كل املساعي السلمية
ومع إرصار الق��وى االنقالبية بقيادة الحويث واملخلوع عيل
عبد الله صالح عىل منطق العنف واالنقالب جاء قرار خادم
الحرمني الرشيفني امللك س��لامن بن عبد العزيز التاريخي
ليك��ون جهدا عربيا رصفا يف إدراك عميق بارتباط االنقالب
بالبعد اإليراين ومحاولة تقويض البناء االسرتاتيجي.
وأش��اد معايل الدكتور قرقاش بدور القوات املس��لحة التي
ت��ؤدي دورها القت��ايل بش��جاعة ومهنية والت��ي ما زالت
مستمرة إىل جانب القوات السعودية  ..وقال  “ :إن محور
الري��اض  -أبوظبي س��يخرج م��ن األزمة أكرث ق��وة وتأثريا
والرضورات االسرتاتيجية للمنطقة تحتم ذلك كونه مكسبا
س��تتضح أهميته اإليجابية عىل استقرار املنطقة “  ..مشريا
إىل أن املس��ؤولية تبقى أمام اليمنيني بكل مكوناتهم لبناء
جس��ور التواصل واالتفاق حول الدولة واملؤسسات وروح
املسؤولية الوطنية مطلوبة للنجاح”.

 2.8مليون مهاجر يف حرب اليمن
أوضحت املفوضية الس��امية لشؤون الالجئني يف اليمن
 ،أن الح��رب الدائرة منذ م��ارس العام املايض أدت إىل
تهج�ير  2,8ملي��ون ميني .وقالت يف بي��ان «إن إجاميل
ه��ذا الرقم م��ن املهجرين خالل عام يع��د األعىل من
نوع��ه مقارنة ببقي��ة الرصاع��ات الدائ��رة يف العامل».
وأضاف��ت« :إن هذا العدد تجاوز عدد س��كان صنعاء،
يف حني مايزال اليمن يس��تضيف نحو  270ألف الجئ
معظمهم من الصومال ،وأن نحو  10آالف الجئ يأتون
إىل س��واحل اليم��ن قادمني من ال�شرق األدىن والقرن
اإلفريق��ي للبحث ع��ن فرص األمن وس��بل العيش يف
اليمن أو يف دول الخليج».
وقال ممث��ل املفوضي��ة جونس فان دي��ر« :الالجئون
هم أش��خاص ال يختلفون ع��ن اليمنيني ممن تعطلت

حياته��م نتيجة الح��رب واالضطهاد ،ومبناس��بة اليوم
العاملي لالجئني وكل يوم نود من الجميع الوقوف معنا
ألجلهم».
إىل ذلك ،أكدت السلطات اليمنية وجود أكرث من مليون
و 200أل��ف نازح يف مناط��ق محافظة مأرب الخاضعة
إلدارته��ا بع��د فرارهم م��ن بلداتهم الت��ي تقع ضمن
محافظات تس��يطر عليها مليش��يات الحويث واملخلوع
صال��ح االنقالبي��ة .وأوض��ح وكيل املحافظ��ة عبد ربه
مفتاح خالل تدش�ين مرشوع حملة مركز امللك سلامن
لإلغاثة واألعامل اإلنسانية يف مأرب الليلة قبل املاضية
أن النازح�ين بحاج��ة إىل االهتامم والرعاي��ة وتقديم
العون اإلنساين ،مش��ددا ً عىل رضورة إيصال املعونات
واملساعدات إىل مستحقيها من النازحني واملحتاجني.

«سلمان لإلغاثة» يطلق برناجمًا لدعم قطاع التعليم يف اليمن
أطلق مركز امللك س��لامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية
 ،برنامجاً تعليمياً ش��امالً يتضمن بث��اً فضائياً ودعامً
تدريبياً لخدمة التعليم ومنسوبيه يف اليمن لإلسهام
يف تخفيف وطأة الظروف القاسية التي مير بها حاليا.
وأوضح املستش��ار بالدي��وان املليك امل�شرف العام
ع�لى املرك��ز عبدالل��ه ب��ن عبدالعزي��ز الربيعة أن
املرشوع نوع��ي يرتكز عىل أذرع تتك��ون من بوابة
إلكرتونية لبث خدم��ة دروس مبحتوى ميني يقدمه
معلم��ون مينيون ،وبث فض��ايئ ،وتدريب للمعلمني
وتحوي��ل املناه��ج التعليمية املطبوع��ة إىل مناهج
رقمي��ة باإلضافة إىل تطبيقات ع�لى األجهزة الذكية،

وميثل دعامً للمس��ار التعليمي ضمن حزمة املواقف
اإلنس��انية الداعم��ة التي تقوم به��ا اململكة تنفيذا
لتوجيهات خ��ادم الحرمني الرشيفني امللك س��لامن
ب��ن عبدالعزيز لرف��ع املعاناة عن الش��عب اليمني
ومنها توفري التعليم .وبني أن الربنامج يتضمن تقديم
دروس إلكرتوني��ة متزامن��ة ومتفاعل��ة ،وخدم��ات
إلنش��اء الواجب��ات وتقييمه��ا آلياً ،وكذل��ك حزمة
خدم��ات للمعل��م منها متكينه من إنش��اء أس��ئلة
االختبارات وتقوميها وتدريبه عىل اس��تخدام أدوات
التعلي��م اإللك�تروين وتوظيف الفص��ول االفرتاضية
تعليمياً باإلضافة إىل تفعي��ل الفصول الذكية .وأفاد

ب��أن الربنامج ال��ذي صممته وتنف��ذه رشكة تطوير
للخدمات التعليمية يتضمن قن��اة فضائية تعليمية
بهدفني رئيس��يني ،األول :تعليمي يف الداخل اليمني،
واآلخ��ر ،هدف��ه مل الش��مل وذل��ك من خ�لال بث
فض��ايئ يومي ،ويصاحب ذلك بوابة تدريب تفاعلية
للنهوض مبس��توى املعلمني واملعلامت يف اليمن من
خالل اكتسابهم مهارات تدريسية وتقنية متكنهم من
القيام ببناء الدروس اإللكرتونية وإعدادها بأساليب
وط��رق تعليمية ،وفق��اً لنظريات التعل��م الحديثة،
كام تتضمن امليزات خدم��ات متقدمة للبوابة تلبي
احتياجات املعلم واملرشف والطالب.

خطة أمنية حلماية منشأة «بلحاف» الغازية يف شبوة
أعلن��ت أجهزة األم��ن واملقاومة الش��عبية يف مديرية
رضوم مبحافظة ش��بوة ،جن��وب رشق اليمن ،عن بدء
املرحلة الثانية من الخطة أمنية الش��املة لتأمني ميناء
بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي املسال من أي هجامت
إرهابية.
وقال مص��در أمني إنه س��يتم الب��دء بتنفيذ الخطة
وس��يتم اس��تحداث قطاعني أمنيني للقيام مبهام تأمني
املنطق��ة والرشي��ط الس��احيل م��ن أي هج�مات أو
اعتداءات ،مضيفاً :إن إجراءات تأمني منش��أة بلحاف
اإلس�تراتيجية متواصل عىل الرغم م��ن املعوقات التي

تواجه القوات األمنية واملقاومة.
وعقدت قي��ادات محلية وأخرى باملقاومة الش��عبية
لقاء يف منطقة برئ عيل بحضور هادي س��عيد الخرماء
أمني عام املجلس املحيل يف مديرية رضوم ،وخالد عيل
العظمي قائد املقاومة الش��عبية رئي��س لجنة حامية
بلحاف وتم التأكيد عىل رفع مس��توى اليقظة األمنية
عىل طول الرشيط الس��احيل مبديرية رضوم وتكثيف
الدوري��ات الثابتة واملتحركة مب��ا يضمن نجاح الخطة
األمنية.
ويع��د مرشوع الغاز املس��ال أضخم م�شروع صناعي

ورأس مال استثامري يف تاريخ اليمن ،بلغت تكلفته 4
مليارات دوالر ،وتبلغ طاقته اإلنتاجية  6ماليني و900
ألف طن من الغاز الطبيعي يف السنة الواحدة ،ويدير
املرشوع تحالف من رشكات عاملية بقيادة رشكة توتال
الفرنسية.
ويبلغ إجاميل الطاقة اإلنتاجي��ة للمرشوع  6.7مليون
طن مرتي س��نويا ،وس��اهمت عائدات صادرات الغاز
بح��وايل  6.9%و 5.1%م��ن إجاميل إي��رادات املوازنة
العامة عامي  2014و 2015عىل التوايل.
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مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن يقدم اقرتاحا مكتوبا إىل األطراف
ثالثة بنود عرضه للمتفاوضني ،بحسب مصادر حكومية
ودبلوماسية.
وع��زا تعرث املفاوض��ات خصوص��ا إىل “املهل��ة املقررة
وتنس��يق مختلف اإلج��راءات” الت��ي تضمنتها الخطة
وبينها تشكيل “حكومة وحدة وطنية”.
وقال “أطل��ب من جميع األطراف أن يظهروا ش��جاعة
سياس��ية ( )...وأن يقدموا التنازالت الرضورية للتوصل
إىل اتفاق شامل”.
واعت�بر أن “املناخ العام ال يزال إيجابيا ( )...واملباحثات
تقدمت ببطء ولكن يف شكل بناء” منذ شهرين.
لكن الوس��يط األممي شدد عىل رضورة التقدم يف شكل
أرسع ألن اليمن يشهد “تدهورا خطريا لظروف معيشة
السكان” ،مع خطر وقوع “كارثة إنسانية”.

أعلن وس��يط األمم املتح��دة اىل اليمن اس�ماعيل ولد
الش��يخ أحم��د 21 ،يونيو ،أنه س��يقدم قريب��ا “اقرتاحا
مكتوبا” إىل األطراف ،مطالبا إياها ب”تقديم التنازالت
الرضورية”.
وكان ولد الش��يخ أحمد يتحدث أمام مجلس األمن عرب
الدائرة املغلقة من الكويت حيث تستمر املفاوضات يف
الكويت بني ممثيل الرشعية ممثلة يف الحكومة اليمنية
واالنقالبيني منذ شهرين برعاية األمم املتحدة.
وق��ال املبعوث األممي “س��أقدم لألط��راف اليمنيني يف
األيام املقبلة اقرتاحا مكتوبا للمرحلة املقبلة” ،من دون
أن يديل بتفاصيل إضافية.
وأوضح أن املفاوضات “ستستأنف (بعدها) بعد توقف
قصري بهدف السامح لألطراف بالتشاور”.
وأعد الوس��يط يف بداية يونيو مرشوع خطة س�لام من

املبعوث األممي« :خريطة طريق» اليمن خالل أيام
قدم املبعوث األممي إىل اليمن إسامعيل ولد الشيخ
أحم��د  22يونيو إىل مجلس األم��ن الدويل تقريره
حول مشاورات السالم اليمنية املنعقدة يف الكويت،
وال��ذي تضم��ن الخط��وط العريض��ة لـ«خريطة
طري��ق» املرحلة املقبل��ة التي يعت��زم تقدميها إىل
طريف النزاع (وفد الحكومة الرشعية ووفد متمردي
الحويث واملخلوع صالح) ،رغم التباعد الذي ال يزال
قامئا ً ،وتحديدا ً فيام يتعلق بتش��كيل حكومة وفاق
وطني وتسليم السالح ،واالتفاق عىل مراحل تنفيذ
الحلول املطروحة.
وقال املبعوث األممي عرب الفيديو يف جلسة مغلقة
للمجل��س« ،إن املش��هد العام إيج��ايب ،وإن تخلله
بع��ض الرتاج��ع» ،الفتا إىل أن مفاوض��ات الكويت
ساعدت بإيصال املس��اعدات إىل مناطق محارصة،
ومش�يرا إىل أن العمل جار حالي��ا عىل توفري حلول
اقتصادية رسيعة للحد من التدهور يف اليمن ،وقال

إن كل يوم مير دون اتفاق يزيد من معاناة اليمنيني،
مطالبا الدول الفاعلة برضورة الضغط عىل الجهات

اليمنية الحرتام االتفاقيات الدولية وتحفيزهم عىل
تخطي العقبات.

الرئيس اليمني يتوعد باستئصال اجلماعات اإلرهابية
توع��د الرئي��س اليمني عب��د ربه منص��ور هادي
باس��تئصال ما تبق��ى من جامع��ات إرهابية ومن
يقف��ون خلفهم وميوله��م لزعزعة أمن واس��تقرار
الوط��ن وبأن يد العدالة س��تطالهم طال الزمن أو
قرص.
وأك��د الرئي��س اليمني يف رس��الة مواس��اة بعثها
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ألرس ضحاي��ا العملي��ات اإلرهابية التي ش��هدتها
مدين��ة املكال ٢٧يوني��و أن الحرب ع�لى ما تبقى
من الجامع��ات اإلرهابية ل��ن تتوقف مهام كانت
التضحيات وأن اس��تئصال اإلره��اب أمر ال رجوع
عنه مهام كان الثمن وأن اليمنيني سينترصون عىل
قوى الظالم عاجال أم آجال.

وق��ال " ال حاضن��ه اجتامعية للقاع��دة والحوثيني
يف املحافظ��ات اليمني��ة لكنه��ا جامع��ات دخيلة
بأفكاره��ا الدموية والتدمريية ع�لى اليمن لتنفيذ
أجندات وأه��داف خارجية بأدوات داخلية جبلت
عىل الغدر والحقد عىل الس��لم واألمن واالستقرار
وتدمري مؤسسات الدولة وكل ما له عالقة بالحياة".

اجلبري  :االمارات دولة أساسية يف التحالف العربي
أنه يف حال أرادت إيران عالقات طبيعية مع دول املنطقة
فعليه��ا أن تتخىل عن مب��دأ تصدير الث��ورة وأن تحرتم
مبادئ حس��ن الجوار وأن ال تنظر ملواطني دول املنطقة
من ناحية طائفية.
وفيام يتعلق باألزمة الس��ورية ..قال الجبري إن الفرق بني
موقف السعودية والواليات املتحدة ليس كبريا فالبلدان
يدع�مان الحل الس��يايس والبل��دان يدع�مان املعارضة
الس��ورية املعتدلة وكال البلدين ال يرون لبشار األسد أي
دور يف سوريا املس��تقبل والبلدان يحاوالن الحفاظ عىل
مؤسس��ات الدولة ..مضيفا ان السعودية طالبت بتدخل
عس��كري يف س��وريا منذ البداية لحامية املدنيني ويجب
تغيري موازين القوى عىل األرض لحل األزمة السورية.
وقال “الكل يعلم كيف س��تنتهي األزمة الس��ورية وهو
برحيل األسد  ..إما بعملية سياسية أو بالسالح”.

أك��د معايل عادل الجب�ير وزير الخارجية الس��عودي ان
موقف دولة اإلمارات من التحالف العريب مل يتغري ..مشريا
إىل أن اإلمارات أساسية يف التحالف العريب وشاركت فيه
بقوة سواء لدعم الرشعية أو ملواجهة اإلرهاب.
وق��ال الجب�ير  -يف مؤمتر صحايف عقده يف واش��نطن 17
يوني��و بعد االجت�ماع الذي ج��رى ب�ين ويل ويل العهد
الس��عودي األمري محمد بن س��لامن والرئي��س األمرييك
باراك أوباما  -إن موقف اإلمارات واضح جدا منذ البداية
وهي دولة أساسية يف التحالف إلعادة الرشعية يف اليمن
ودولة أساس��ية يف الحرب ض��د اإلرهاب وإنها مل تغري أيا
من مواقفها.
وبخصوص ايران قال الجبري إن موقف الس��عودية تجاه
إي��ران مل يتغري وإن اململكة تنظر إلي��ران عىل أنها دولة
تتدخل بش��ؤون دول املنطقة وتدعم اإلرهاب ..موضحا

سفري اليمن يعزي أسرشهداء الوطن
قدم س��عادة فهد سعيد املنهايل س��فري الجمهورية اليمنية
لدى الدولة يرافقه املستش��ار بالس��فارة س��لطان الباكري
واجب العزاء ألرسة الش��هداء أحمد محمد أحمد الزيودي
وعبدالله محمد س��عيد اليامحي اللذين استشهدوا خالل
ادائه��م واجبه��م الوطني يف عملية” إع��ادة االمل” ضمن
التحال��ف العريب الذي تقوده اململكة العربية الس��عودية
للوقوف مع الرشعية يف اليمن.
ونقل السفري اليمني تعازي ومواساة فخامة الرئيس عبدربه
منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وتقديره لتضحيات
وبطولة الش��هيد التي نال بها رشف الش��هادة سائال املوىل
العيل القدير أن يسكنه الفردوس األعىل من الجنة.
ونوه الس��فري املنه��ايل بالدور الكبري لدول��ة اإلمارات وما
قدمت��ه م��ن دعم وم��ؤازرة لليمن يف مختل��ف املجاالت
وإع��ادة األمن واالس��تقرار للمحافظات املح��ررة وتقديم
كوكب��ة م��ن الش��هداء األبرار س��تظل أس�ماؤهم خالدة من جانبه عرب أرس الش��هداء عن ش��كرهم لزيارة السفري
ومواس��اة رئيس الجمهورية اليمنية مؤكدين أن استشهاد
ومقرونة بالوفاء والعرفان.

إبنائهم يزيده��م فخرا ً واعتزازا ً بوطنهم وقيادته الحكيمة
ونرصة أشقائهم ضد قوى االنقالب والتمرد واالرهاب.

 38قتيالً بهجمات إرهابية تضرب املكال ساعة اإلفطار
هزت ثالث��ة تفجريات إرهابية ،االثنني  ٢٧يونيو ،وس��ط
مدين��ة املكال املعق��ل الس��ابق لتنظي��م «القاعدة» يف
محافظة حرضم��وت جنويب اليمن ،ما أس��فر عن مقتل
 38ش��خصاً وإصابة  22آخرين ،بحس��ب مصادر أمنية.
وقال��ت مصادر محلية إن التفجريات ،التي تبناها تنظيم
«داعش» اإلرهايب استهدفت نقاطاً عسكرية أثناء تناول
الجنود وجبة اإلفطار يف مدينة املكال .وأعلنت السلطات

األمنية والعسكرية حالة االستنفار يف املدينة متكنت عىل
إثرها من ضبط عدد من الس��يارات املفخخة يرجح أنها
معدة للقيام باعتداءات أخرى.
وق��ال مصدر أمن��ي إن التفجريات الثالث��ة وأحدها عىل
األق��ل انتحاري كان بواس��طة انتحاري اس��تهدف مركزا ً
أمنياً يف حي ديس املكال حيث التحق االنتحاري بالجنود
لتناول الفطور وفجر نفسه وس��ط الجنود أثناء تناولهم

طعام اإلفطار يف حني اس��تهدفت سيارة مفخخة يقودها
انتح��اري مبنى للمخابرات يف منطق��ة الفوة ،بينام كان
االنفجار الثالث بواسطة عبوات ناسفة مزروعة يف كرتون
بالقرب من نقطة أمنية يف منطقة خلف وتوقعت مصادر
طبي��ة ارتفاع ع��دد القتىل حيث إن ع��ددا ً من املصابني
حاالتهم حرجة.
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إحباط هجوم إرهـابي كبري بسيارة مفخخة فــــي
أعلن قائد املنطقة العس��كرية الثانية باليمن اللواء فرج
س��املني البحس��ني عن إحباط هجوم إره��ايب يف مدينة
املكال اس��تهدف مبنى اإلدارة املحلية حيث تم الكشف
عن س��يارة مفخخ��ة بأكرث من  15قذيف��ة من القذائف
املستخدمة يف املدفعية والتي تتميز بقوة تفجريية كبرية.
وع�لى ذات الصعيد تواصل القوات اليمنية مبس��اندة
ق��وات التحالف العريب حمل��ة تطهري املدينة من عنارص
“القاعدة” حيث تم اعتقال “أبوحفص الش��حري” خبري
الحاسب اآليل إذ ساهم اعتقاله يف التوصل إىل معلومات
غاية يف األهمية حول مخططات التنظيم االرهابية.
وقال اللواء البحس��ني “وردتنا معلومات استخباراتية
حول ني��ة تنظيم “القاعدة” تنفيذ هجوم إرهايب كبري يف
املكال لخل��ق حالة من الفوىض وتروي��ع املدنيني لخلط
األوراق يف املدين��ة مرة أخرى ع�لى أمل إعادة نفوذهم
إليها ونتيجة الجهد االستخبارايت املكثف من قبل القوات
اليمنية مبس��اندة ف��رق متخصصة م��ن التحالف العريب
توصلن��ا يوم “األثن�ين” إىل معرفة املوق��ع الذي حددته
“القاعدة” لتنفيذه��ا عملها اإلجرامي وهو مبنى اإلدارة
املحلية يف مدينة املكال”.
وأكد اللواء فرج س��املني البحسني أن استهداف مبنى
اإلدارة املحلي��ة يأيت لرضب رمز من رم��وز هيبة الدولة
اليمنية يف املدنية فضالً عن موقعه وذلك بهدف إحداث
أكرب تأثري ممكن لعملية التفجري التي تم إفشالها.
وتقوم فرق مختصة من القوات اإلماراتية املشاركة يف

التحالف العريب بعمليات دعم ومساندة للقوات اليمنية
لتطهري املدينة عالوة عىل الجهد االستخبارايت الذي تقوم
به هذه الق��وات نظرا ملا تتمتع به م��ن حرفية كبرية يف
مج��ال مكافحة اإلره��اب حيث متتلك اإلم��ارات قاعدة
صلبة من الخربات العس��كرية واألمني��ة التي متكنها من
مالحقة اإلرهابيني  ..وقد س��اهم التدخل اإلمارايت ضمن

قوات التحالف بطرد تنظيم القاعدة من املكال وإفش��ال
مساعيها إلقامة دولة تابعة لها يف املنطقة.
وأض��اف الل��واء ف��رج س��املني البحس��ني أن الفرق
املختص��ة قامت مبس��ح املكان بش��كل مكثف حيث تم
اكتشاف وجود س��يارة مفخخة بكمية متفجرات ضخمة
اذ تم اس��تخدام قذائف املدفعية لتفخيخ السيارة وهذه

حتقـيــــق أمنيـــــات أطفــال ســوقطــرى اليمنيــــــة
أكدت حرم س��مو الش��يخ الدكتور س��لطان بن خليفة آل
نهي��ان مستش��ار صاحب الس��مو رئيس الدولة الش��يخة
ش��يخة بنت س��يف بن محمد آل نهيان الرئيسة الفخرية
األعىل ملؤسس��ة الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد لألعامل
االنسانية والعلمية أن تواجد املؤسسات االنسانية والعلمية
االماراتية يف اليمن الس��عيد الدخال البهجة والسعادة عىل
هذا الش��عب الش��قيق ومش��اركته الوجدانية ومالمس��ة
احتياجاته و واقعه الحيايت وتقديم الالزم له واجب وطني
وقومي يضطلع به جميع املش��اركني يف هذا األمر مواكبني
جه��ود جنود الوط��ن األوفياء منهم من ق�ضى نحبه ونال
رشف الش��هادة عىل أرض اليمن ومنهم من يضمد جراحه
ليع��ود بهمة األقوياء الرشفاء يف الدفاع عن هذا الش��عب
الشقيق ومالزمته حتى النرص وتحقيق السعادة.
ج��اء ذلك يف ترصيح للش��يخة ش��يخة مبناس��بة تحقيق «
مؤسس��ة تحقيق أمنية االماراتية « أمنيات األطفال املرىض
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باألمراض املس��تعصية يف س��وقطرى والتي دشنها محافظ
محافظة أرخبيل س��قطرى اليمنية العميد س��امل عبد الله
عيىس الس��وقطري ومعه مدير عام مديرية حديبوه س��امل
داهق عيل بفرع مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة
ال نهي��ان مبحافظة أرخبيل س��قطرى بدعم من مؤسس��ة
تحقيق أمنية باالمارات .
و أش��ارت إىل أن م��ا قام��ت به مؤسس��ة تحقي��ق أمنية
باالم��ارات ع�لى أرض س��وقطرى اليمنية إمن��ا هو ترجمة
للتوجيهات الس��امية النبيلة لصاحب السمو الشيخ خليفة
ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس
الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وصاحب الس��مو
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب
القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ودعمه��م لربامج تحقيق
األمن والسعادة لشعب اليمن الشقيق يف محنته.

وخالل التدش�ين الذي ح�ضره مدير ع��ام مكتب الصحة
العام��ة والس��كان باملحافظة الدكتور س��عد عيل باحقيبة
وع��دد من مدراء املكات��ب التنفيذية يف الس��لطة املحلية
أكد محافظ س��وقطرى أهمية ه��ذا الفعاليات من خالل
االحتفالي��ات والهداي��ا التي متنحهم االبتس��امة واألمل يف
الحياة.
وقال العميد س��امل عبد الله عيىس الس��وقطري إنه يف مثل
ه��ذه األعامل االنس��انية والخريية التي تقدمها مؤسس��ة
تحقيق أمنيات يف س��وقطرى س��تعمل ع�لى تخفيف اآلم
األطفال املرىض باألمراض املستعصية يف املحافظة واالهتامم
بهم ورعايتهم ومشاركتهم أفراحهم .
وأعرب الس��وقطري عن س��عادته وعظيم امتنانه وشكره
وتقديره ملؤسس��ة تحقيق أمنية ومؤسس��ة الشيخ سلطان
بن خليف��ة آل نهيان لألعامل اإلنس��انية والعلمية عىل ما
تقومان به من فعاليات وأنش��طة تس��هم بدرجة أساسية

فــــي املكال واعتقال خبري "كومبيوتر" القاعدة

امل��رة األوىل التي يتم فيها اكتش��اف مثل هذا النوع من
“التفخيخ”.
وقال إن الس��يارة التي تم اكتش��افها تحتوي عىل 15
قذيف��ة مدفعية تصل قوته��ا التفجريية إىل ما يوازي””6
كلغم من املتفجرات لكل قذيفة وكانت ستحدث أرضارا
كبرية وغري متوقعة يف حال تم تفجريها.

وأكد اللواء فرج س��املني البحسني أن التنظيم اإلرهايب
يحاول زعزعة االستقرار يف املدينة وإرسال رسائل مبارشة
للمدني�ين بأن خروج��ه من املدنية س��يكون له عواقب
وخيم��ة عليهم وذل��ك بهدف تخويف وترويع الس��كان
وض�مان ع��دم تعاونهم م��ع الق��وات اليمني��ة وقوات
التحالف العريب.

ويف إط��ار مواصلتها لتطهري مدينة املكال من العنارص
اإلرهابية متكنت القوات اليمنية وقوات التحالف العريب
م��ن اعتقال “أبوحفص الش��حري” خبري الحاس��ب اآليل
يف تنظي��م “القاعدة” بحرضموت حي��ث متكنت الفرق
االس��تخباراتية من تحديد موقع��ه يف املدنية وتم إلقاء
القبض عليه يف أحد املنازل وبعد تفتيش املنزل تم العثور
ع�لى كميات كبرية م��ن األقراص املدمج��ة واملعلومات
املخزنة عليها والتي كشفت بعض مخططات “القاعدة”
لتنفيذ عمليات إرهابية كب�يرة يف جنوب اليمن والعمل
عىل خلق حالة غري مس��بوقة من الفوىض بهدف إرباك
املشهد األمني والسيايس يف اليمن.
ويعمل أبو الحفص الش��حري املتح��در من منطقة
الش��حر عىل املس��اهمة يف وضع الربمجيات والوسائل
التقني��ة الت��ي تس��اعد التنظيم ع�لى تنفي��ذ عملياته
فض�لا عن قيامه بعمليات تجنيد عرب وس��ائل التواصل
االجتامعي.
يذك��ر أن الق��وات اليمنية وق��وات التحالف العريب
تواصل عملية تطهري امل��كال من عنارص تنظيم القاعدة
حيث ع�ثرت خالل هذه العملية ع�لى كميات ضخمة
من األس��لحة املتوس��طة والخفيفة واملتفجرات شديدة
الخط��ورة والتي تش�ير إىل أن التنظيم كان يس��عى إىل
تأس��يس دويلة اس�لامية خاضعة ل��ه يف جنوب اليمن
كانت س��تعمل عىل خلق حالة من عدم االس��تقرار يف
املنطقة.

يف تخفي��ف األعب��اء عىل كثري من األرس الفق�يرة واملحتاجني
باملحافظة.
م��ن جانبه أوضح مدير فرع مؤسس��ة الش��يخ س��لطان بن
خليف��ة ال نهيان فرع محافظة أرخبيل س��وقطرى املهندس
نزار بن هامم أن اليوم يش��هد تدشني فعاليات تحقيق أمنية
وهذه األعامل هي مكرمة من الش��يخة ش��يخة بنت سيف
آل نهي��ان الرئي��س الفخري األعىل ملؤسس��ة تحقيق أمنيات
بدولة اإلمارات وذلك لدعم أطفال س��وقطرى خاصة املرىض
باألمراض والذين يعانون من االمراض املس��تعصية لتخفيف
معاناتهم والت��ي تعيد لهم الحب وتعطيه��م األمل والدافع
الحقيقي لالستمرار يف الحياة.
و أشار ابن هامم إىل أن مبادرة املؤسسة لتلبية أمنية تعد لفتة
كرمية من الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان وهي ألول مرة
تقام يف سوقطرى وتعترب خطوة خري ملساعدة األطفال املرىض
من أبناء سوقطرى و تحقيق أمنياتهم واسعادهم .
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الحزم واألمل

حمدان بن زايد يطمئن هاتفيا من وفدي الهالل األحمر يف املكال
والقدس على تنفيذ املشاريع التنموية وتقدمي املساعدات االنسانية
أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم
يف املنطق��ة الغربية رئي��س هيئة اله�لال االحمر االمارايت
اتصال�ين هاتفيني بوفدي الهيئ��ة يف كل من املكال والقدس
الذي��ن يرشف��ان عىل تنفيذ ع��دد من املش��اريع التنموية
وتقديم املساعدات االنسانية واإلغاثية يف اليمن وفلسطني.
وإطأمن س��موه من س��عادة حميد الش��اميس مستش��ار
املس��اعدات الدولية يف الهيئة عىل أحوال أعضاء البعثة يف
مدين��ة املكال اليمنية وعىل آخر أع�مال العمليات اإلغاثية
الجارية واملشاريع التي تنفذ خاصة الرتتيبات الالزمة بشأن
تسليم  204منازل يف املدينة ومقابلة املقاولني وحثهم عىل
رسعة تنفيذ مرشوع البنية التحتية ورفع تصور االحتياجات
املس��تقبلية ألهايل املكال حس��ب املس��ح امليداين ومقابلة
األهايل.
ويف مدينة القدس الرشيف إطلع س��مو الشيخ حمدان بن
زاي��د آل نهيان من س��عادة فهد عبدالرحمن بن س��لطان

نائ��ب األمني الع��ام للمس��اعدات الدولية ع�لى عدد من وأكد س��مو الش��يخ حمدان ب��ن زايد آل نهي��ان يف ختام
املشاريع التي تنفذها هيئة الهالل االحمر االمارايت يف عدد اإلتصال�ين أن ه��ذا العمل اإلنس��اين الذي تق��وم به وفود
من املدن الفلس��طينية املحتلة ومن ضمنها مركز شعفاط هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يأيت تنفيذا لتوجيهات صاحب
الصحي يف مخيم ش��عفاط الذي تم إفتتاحه مؤخرا بتكلفة السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه
بلغت حوايل  2.1ملي��ون دوالر ويضم تخصصات لألمومة الله وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم
والطفولة وطب االرسة واألسنان والتثقيف الصحي والدعم نائب رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب رعاه
النف�سي ويس��تفيد م��ن خدماته اكرث م��ن  65الف الجئ الله وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
فلسطيني.
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
وتعرف سموه عىل نتائج الزيارات التي قام بها وفد الهيئة وقال س��موه ان اإلمارات لن تدخر وس��عا يف س��بيل تلبية
ملدينة الشيخ خليفة بن زايد يف خان يونس يف جنوب قطاع احتياجات الش��عوب والدول الشقيقة والصديقة والوقوف
غزة والتي تتكون من  600بيت واس��تفاد منها  650عائلة اىل جانبها يف وقت املحن والشدائد.
بتكلف��ة  20ملي��ون دوالر باإلضافة اىل تدش�ين  4مدارس ووجه سموه الشكر إىل وفود ومتطوعي هيئة الهالل األحمر
يف مختلف مناط��ق غزة كمرحل��ة أوىل ومعاينة عدد من التي تقدم املس��اعدات اإلنس��انية واإلغاثية للمحتاجني يف
األرايض لبن��اء  4م��دارس أخ��رى كمرحلة ثاني��ة وبتكلفة العديد م��ن دول العامل للتخفيف من معاناتهم وتحس�ين
ظروفهم اإلنسانية.
إجاملية بلغت  16مليون دوالر.

العمـيد عســريي  ..تقـرير االمــم املتحـدة الرئـاســـة اليمنيـــة تنتقـد تقــرير
غـري مـتوازن وتغافـل توظيـف االنقالبيني األمني العام لألمم املتحدة الذي
ساوى بني االنقالبيـني والشرعيـة
لألطفال يف ساحات القتال وزراعة األلغام
أكد العميد ركن أحمد عس�يري املتحدث باسم
ق��وات التحالف العريب لدعم اليمن املستش��ار
يف مكت��ب وزي��ر الدفاع الس��عودي أن التقرير
ال��ذي أصدرت��ه األم��م املتح��دة بإدراجها عىل
القامئ��ة الس��وداء التي تنتهك حقوق اإلنس��ان
تقرير س��لبي ال يخدم جهود التحالف يف إيصال
األط��راف اليمني��ة إىل طاول��ة املش��اورات يف
الكويت ويضعف جه��ود املبعوث األممي لدى
اليمن إسامعيل ولد الشيخ.
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وق��ال العمي��د ركن أحم��د عس�يري املتحدث
باس��م قوات التحالف املستشار يف مكتب وزير
الدفاع الس��عودي ،يف اتصال هاتفي مع صحيفة
الرشق األوس��ط نرشته الي��وم ،إن "تقرير األمم
املتحدة -الذي أعلن أمس -ال يخدم املش��اورات
التي تتم يف الكوي��ت يف الوقت الحايل واحتوى
ع�لى أرق��ام عام��ة دون أن نعرف م��ن أين تم
استقصاء املعلومة حيث إن هذه األرقام تخالف
املعلومات التي لدى الحكومة الرشعية".

انتقدت الرئاس��ة اليمنية تقرير األمني العام لألمم املتحدة الذي س��اوى
بني االنقالبيني والرشعية يف اليمن.
كام ردت مصادر ق��وات تحالف دعم الرشعية بقيادة الس��عودية عىل
اإلش��ارة لقوات التحالف يف التقرير مؤكدة أنها اتهامات باطلة ال تستند
عىل أي أساس وليست مبنية عىل أي معلومات.
ونوهت مصادر رس��مية س��عودية بحرص قوات التحالف عىل س�لامة
املدنيني ،معددة تنس��يقها مع كافة املؤسس��ات الدولية مبا فيها التابعة
لألمم املتحدة لحامية املدنيني.
ووثقت األدلة والصور استخدام املتمردين لألطفال يف ساحات القتال.

وزيراخلارجية السعودي  :دول التحالف يف مقدمة املساهمني يف
أعمال اإلغاثة االنسانية داخل اليمن
أكد عادل ب��ن أحمد الجبري وزي��ر خارجية اململكة
العربية الس��عودية أن دول التحالف لدعم الرشعية
يف اليمن تعد يف مقدمة الدول املس��اهمة يف أعامل
اإلغاثة االنس��انية داخل اليمن للتخفيف من معاناة
شعبه.
وأع��رب الجب�ير يف ترصيح صحفي  7يوني��و ــ بعد
اجتامع لجنة املتابعة والتشاور السيايس بني اململكة
و السودان يف جدة ــ تأكيده حرص التحالف للدفاع
عن الرشعية عىل إحالل األمن واالس��تقرار يف البلد و
محاربة التنظيامت اإلرهابية مبا فيها تنظيم “ القاعدة
“ ..إضاف��ة إىل تطبيق ق��رار مجلس األمن رقم 2116
مع حرصه عىل سالمة املدنيني مبا فيهم األطفال.
وأشار إىل قرار منظمة األمم املتحدة حذف اسم دول
التحال��ف للدفاع عن الرشعي��ة يف اليمن من القامئة والنزاعات العس��كرية..وذلك يف ضوء عدم اس��تناد التحالف  ..معربا عن أمله أن يتم مس��تقبال التحقق
املرفقة بتقرير أمني عام األمم املتحدة بشأن األطفال التقرير عىل معلومات دقيقة وموثوقة بش��أن جهود من دقة املعلومات قبل نرشها.

بحاح يناقش مع املسؤولني يف حلج األوضاع األمنية يف احملافظة
ناق��ش نائب الرئيس اليمني رئي��س الوزراء خالد بحاح
 15مارس املايض مع محافظ لحج الدكتور نارص الخبجي
وقيادات السلطة املحلية ومديري املكاتب التنفيذية يف
املحافظة أوض��اع املحافظة واحتياجاتها من املش��اريع
الخدمية لتخفيف االعباء عىل املواطنني اليمنيني .
وش��دد بح��اح ع�لى رضورة تكثي��ف الجه��ود إلعادة
املحافظ��ة إىل وضعها الطبيع��ي وتجاوز كل الصعوبات

القامئة بتكاتف أبناءها وتوحد كلمتهم.
من جانبه تطرق املحافظ اىل أبرز الصعوبات والتحديات
التي تواجه السلطة املحلية يف التعامل مع امللف األمني
وجرح��ى الحرب والدمار الذي ط��ال املرافق الحكومية
إضافة إىل ملف الخدمات من كهرباء ومياه وصحة.
وتركز اللقاء عىل س��بل الس��يطرة عىل األوضاع األمنية
حيث اس��تعرض مدير أمن محافظ��ة لحج العميد ركن

عادل الحاملي التحديات التي تواجه األمن واالس��تقرار
يف املحافظة .
وطال��ب بالحص��ول ع�لى التعزي��زات الالزم��ة لدعم
الوحدات األمنية مبا ميكنها من مداهمة أوكار املتطرفني
والجامعات املس��لحة يف س��ياق خطة أمني��ة محكمة
الستعادة السيطرة عىل أمن واستقرار املحافظة .

املبعوث األممي  :فشل تدارك الوضع االقتصادي يف اليمن سيؤدي إىل نتائج وخيمة
أكد اس�ماعيل ولد الش��يخ مبعوث منظمة األمم املتحدة
لليم��ن أهمية االلتف��ات للوضع االقتص��ادي الصعب يف
اليم��ن وآثاره عىل الحياة اليومي��ة للمدنيني  ..محذرا من
أن الفشل يف تدارك هذا الوضع سيؤدي إىل نتائج وخيمة.
واك��د املبع��وث األممي يف بيان صحف��ي  8يونيو “ إميانه
بأن املشاركني يف مشاورات السالم اليمنية التي تستضيفها
دول��ة الكويت هم وحدهم الق��ادرون عىل تغيري الوضع
يف اليمن “.
وقال ولد الشيخ أحمد إن تقدم مشاورات السالم اليمنية
مرهون بالتنازالت املقدمة من األطراف املشاركة.
وأش��ار إىل أنه بحث  8يونيو مع املش��اركني يف املفاوضات
مس��ائل اس��تعادة الدولة واالنس��حاب وتس��ليم السالح
بجان��ب آلي��ة تقريب وجه��ات النظر بني املش��اركني يف
مشاورات السالم.

ولف��ت إىل أنه التقى خالد س��ليامن الجارالله نائب وزير جدد موقف الكويت الداعم ملش��اورات الس�لام اليمنية
الخارجي��ة الكويتي ـ��ـ عىل هامش املش��اورات ــ والذي والشعب اليمني.

| يوليو  | 2016العدد | 534

47

الحزم واألمل

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة وويل عهد أبوظبي

«خليفـــة اإلنســانيــة» تسـتـأنف اجلســـــــ
نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية
املرحلة الثالث��ة من الجرس الجوي ال��ذي أقامته إليصال
املس��اعدات الغذائية إىل جزيرة سقطرى اليمنية ،تنفيذا ً
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاسة،
رئيس املؤسسة.
وقال مصدر مسؤول يف املؤسسة :إن ثالث طائرات شحن
تحم��ل  100طن من امل��واد الغذائية وصلت إىل الجزيرة
االثن�ين املايض ضمن الج�سر الجوي ال��ذي يحمل 400
طن م��ن تلك املواد لس��كان الجزيرة ،ملس��اعدتهم عىل
تخطي الظ��روف الصعبة التي يعان��ون منها .وأوضح أن

«الهالل اإلماراتي» يو ِّزع كسوة العيد على أسر الشهداء
دشَّ ��نت هيئ��ة اله�لال األحم��ر اإلمارايت
مرشوع توزيع كس��وة العيد ألرس الشهداء
واألرامل واأليتام واملحتاجني من األش��قاء
اليمني�ين ،وذل��ك يف محافظ��ة حرضموت
باليم��ن الش��قيق بقاعة مرك��ز املكال مول
يف املحافظ��ة ،بحضور مط��ر الكتبي رئيس
فريق اإلم��ارات اإلغايث بحرضموت ورياض
بن طال��ب الكثريي مدي��ر مكتب محافظ
محافظ��ة حرضم��وت والش��وقي التميمي
املرشف امليداين عىل مشاريع الهالل األحمر
اإلمارايت.
وأعربت أرس الشهداء واألرامل واأليتام واملحتاجني
املس��تفيدين م��ن املرشوع ع��ن خالص الش��كر
والعرفان للقيادة الرش��يدة لصاحب السمو الشيخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة ،حفظه
الل��ه ،وأخي��ه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
ال��وزراء حاك��م ديب ،رعاه الله ،وصاحب الس��مو
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائ��ب القائد األع�لى للقوات املس��لحة وأصحاب
الس��مو الحكام وش��عب اإلمارات ال��ويف املعطاء
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عىل دعمه��م املتواصل للش��عب اليمني ومد يد
العون له يف مواجهة الظروف الصعبة التي مير بها
وحرصهم عىل إدخال البهج��ة والرسور واألمل يف
قلوبهم حتى يجتازوا تلك املحنة.
وأ ك��دت األرس اليمني��ة أن هذا الدع��م والعطاء
املتواصل ليس باليشء الجديد عىل أبناء زايد الخري
الذي غرس يف نفوس اإلماراتيني ثقافة العطاء ومد
أيادي الخري لألشقاء يف كل مكان.
وأوض��ح مطر الكتب��ي بأن هذا امل�شروع يأيت يف

إطار الجهود التي يبذله��ا الهالل األحمر اإلمارايت
يف حرضموت ،ومساعدة األرس التي فقدت معيلها
يف عملي��ات تحري��ر حرضموت وم��ا أعقبتها من
عملي��ات أخ��رى إىل جانب أرس األرام��ل واأليتام،
وك��ذا املحتاجني ،كام تأيت مس��اهمة من الهيئة يف
التخفي��ف عن املواطنني ورس�ماً لالبتس��امة عىل
وجوهه��م يف ه��ذا الش��هر الفضيل وتل��ك األيام
املباركة واألمة اإلس�لامية تس��تعد الس��تقبال عيد
الفطر.
وم��ن جانبه ع�بر طال��ب الكثريي مدي��ر مكتب
محاف��ظ حرضموت ع��ن عظيم ش��كره وامتنانه
إلمارات الخري وجهود هيئة الهالل األحمر اإلمارايت
التي يبذلونها يف عون ومس��اندة ومس��اعدة أبناء
حرضموت خالل هذه الفرتة مشريا ً إىل أهمية مثل
هذه املشاريع الخرية التي سيكون لها تأثري كبري يف
نفوس املستهدفني وإشعارهم بأن هناك من يحس
بهم ويش��عر بآالمه��م معربا ً عن خالص الش��كر
والتحي��ة لإلمارات وهيئة الهالل األحمر وكذا أبناء
الشهداء البواس��ل الذين ضحوا بدمائهم من أجل
رفعة وعزة اليمن.

ـــــــر اجلــوي إلغاثـــة ســــقطرى
عدد الطائ��رات التي وصلت حتى اآلن إىل س��قطرى بلغ
 9طائرات حملت  300طن من املواد الغذائية إىل س��كان
الجزيرة ،مش�يرا ً إىل أنه تم توزيع ه��ذه املواد عىل األرس
املحتاج��ة يف عدد من مراكز التوزيع التي أقامتها محافظة
الجزيرة.
وأش��ادت األرس اليمني��ة باملس��اعدات الت��ي تقدمها لهم
مؤسس��ة خليفة لألعامل اإلنس��انية يف مختلف املجاالت
الغذائية والصحية ،حيث ترشف املؤسس��ة عىل مستشفى
الش��يخ خليفة الذي يقدم العالج والدواء لألهايل من أبناء
س��قطرى .وأضاف��ت أن هذه املكرمة اإلنس��انية ليس��ت
جديدة عىل دولة اإلمارات وقيادتها الرش��يدة التي وقفت
إىل جانب الش��عب اليمني يف كل الظروف القاس��ية التي
مرت عليه ،خاصة الفيضانات التي اجتاحت الجزيرة أخريا ً،
وأتت عىل عرشات املنازل.

الهالل األحمر تدشن حملة مكافحة " حمى الضنك "يف عدن
دش��نت هيئة الهالل األحمر برنامج��ا وقائيا ملكافحة وباء
«حمى الضنك» يف محافظة عدن ضمن جهودها املستمرة
لالرتقاء مبستوى الخدمات الطبية يف اليمن .
ويتضمن الربنام��ج ـ الذي يقام يف مستش��فى الجمهورية
يف خور مك�سر ـ خمس دورات تدريبية للك��وادر الطبية
والفنية واإلدارية يف املؤسسات الصحية يف عدن .
ويهدف الربنامج الذي يقام برعاية اللواء عيدروس الزبيدي
محافظ عدن وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان
يف املحافظة ويستمر ملدة  ..شهر ونصف إىل إعداد مدربني
يف مج��ال مكافح��ة الوبائي��ات وحمى الضن��ك عىل وجه
التحديد توكل إليهم عملية تدريب الكوادر الطبية األخرى
يف مديرياتهم .

قوافل «اخلري الفكري والثقايف» تدشن حملة « أمة تقرأ»
تب��دأ مؤسس��ة محمد بن راش��د آل مكت��وم ،بتوزيع
 100ألف كتاب ،تق��در قيمتها بنحو  3ماليني ونصف
املليون درهم ،للمكتب��ات العامة يف جمهورية اليمن،
ومخيامت الالجئني يف عدة دول عربية( ،كمرحلة أوىل)
ضم��ن حملة «أمة تقرأ» التي أطلقها صاحب الس��مو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،

رئي��س مجلس الوزراء ،حاك��م ديب ،الهادفة إىل توفري 5
مالي�ين كتاب للطالب واملحتاجني يف مخيامت الالجئني،
وإنشاء  2000مكتبة حول العامل اإلسالمي.
وتس��تهدف مضامني الكتب فئات مختلفة من األطفال
واليافع�ين واألمهات ،إمياناً بحاجتهم الفعلية للتنش��ئة
املعرفية ،يف مجتمع الالجئني بالدول العربية.
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مكتب الدعم الفني األمريكي ملكافحة اإلرهاب يقيم الطائرة اآللية (غري
املأهولة)  Tether Eyeمن إنتاج شركة "إيروفريومننت إنك".
أعلنت رشكة "إيروفريومننت إنك ".مؤخرا أن مكتب
الدعم الفني األمرييك ملكافحة اإلرهاب ( )CTTSOأنها
تعد دراسة لتقييم الطائرة اآللية (غري املأهولة) الجديدة
املعروفة باس��م  Tether Eyeالتي أنتجتها الرشكة لتنفيذ
مهام جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
( ،)ISRع�لاوة عىل املهام األمنية .وق��ام املكتب املذكور
بتمويل برنامج تطوير الطائرة مبوجب عقد جرى توقيعه
مع الحكومة األمريكية.
وق��د تم تصميم الطائرة اآللية (غري املأهولة) Tether
 Eyeالجدي��دة لتنفيذ مهام املراقبة واالس��تطالع بصورة
مستمرة وعىل مدار اليوم عىل ارتفاع  150قدما من نقطة
إطالقه��ا .وميكن إط�لاق الطائرة آليا م��ن محطة صغرية
معزول��ة عن التغ�يرات املناخية ،وتس��تطيع الصعود إىل
االرتفاع الذي يحدده أفراد التش��غيل الذين يستطيعون
مشاهدة أرشطتها الفيديوية املبثوثة واالستفادة من قدرة
الطائ��رة عىل رصد األهداف ومتابعتها بزاوية  360درجة.
ويقوم الس�ير الصلب املعد خصيصا والذي يربط الطائرة
 Tether Eyeبقاعدته��ا األم بتأمني الطاقة املتواصلة التي
متكنها م��ن تنفيذ املهام البعيدة املدى بصورة مس��تمرة
ودون انقطاع.
وتش��مل أنظم��ة الطائ��رة  Tether Eyeالحالية آالت
تصوير كهرو – برصية وآالت تصوير تعمل باألشعة تحت
الحمراء ووصلة معلومات رقمية مش��فرة من إنتاج رشكة
"إيروفريومنن��ت إنك ".وتق��وم آالت التصوي��ر الكهرو –

برصية وآالت التصوير التي تعمل باألشعة تحت الحمراء
بب��ث صور ليلية أو نهارية م��ن خالل رشيط فيديو حي
يتم إرس��اله مبارشة إىل محط��ة املراقبة األرضية ()GCS
املسؤولة عن تشغيل كل طائرة من عائلة الطائرات اآللية
(غري املأهولة) الصغرية وأنظمة الصواريخ التكتيكية التي
أنتجتها رشكة "إيروفريومننت إنك ".أما بالنسبة إىل وصلة
املعلوم��ات الرقمية ( )DDLالتي جرى تزويد كل طائرة
آلية من طائرات الرشكة بها فتعمل عىل تأمني االتصاالت
املأمونة مع أنظمة الطائرات اآللية (غري املأهولة) وتأمني
االتصال مع أنظمة الطائرات األخرى.

ورصح كريك فليت��ي ،نائب الرئيس ومدير عام القطاع
التجاري ألنظمة الطائرات اآللي��ة برشكة "إيروفريومننت
إنك ،".بأن " الطائرة اآللية  Tether Eyeمتثل إضافة قوية
لعائلة أنظم��ة الطائرات اآللية (غ�ير املأهولة) الصغرية
من حيث إضافة ق��درات وإمكانيات مهمة جديدة مثل
مهام جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
( )ISRاملس��تمرة ،ع�لاوة عىل امله��ام األمني��ة الخاصة
بالبناي��ات أو املركب��ات الثابتة املتعلقة باالس��تخدامات
العسكرية واألمنية والتجارية.

شركة  ،DTECH Labsإحدى الشركات التابعة لشركة "كيوبيك
كوربوريشن" ،تطلق خادمني افرتاضيني جديدين
أعلنت رشك��ة "كيوبيك كوربوريش��ن" مؤخرا أن
رشكة  ،DTECH Labsإحدى الرشكات التابعة لها والتي
تعم��ل يف إطار القطاع التجاري ل "أنظمة مهام كيوبيك"
 Cubic Mission Solutions - CMSالتابع ل "كيوبيك
جلوب��ال ديفنس" ( ،)CGDأطلق��ت خادمني افرتاضيني
 virtualization serversمن أجل زيادة فعالية الخوادم
ل��دى عمالئها يف بيئات التش��غيل الت��ي تعاين من صغر
املساحة والوعورة وكرثة الحركة داخل ساحات القتال.
والخادمان املتح��ركان النموذجيان املدمجان املؤمنان
Mobile Modular Micro-Secure Enclave - M3-S
الجديدان يحمالن اسم  M3-SE-VSVR-Pو M3-SE-
 VSAN-Pويتمي��زان بقدرتهام عىل تقديم األداء واملزايا
التي تؤمنها تقنيات التخزين عالية الكثافة التي تستخدم
الربمجيات والتي تقدم الدعم الالزم ل "أنظمة الربمجيات
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الش��ديدة التق��ارب" Hyper-Converged Software
 )(HCSوتتلخ��ص مهم��ة الخادمني يف دعم الش��بكات
الش��ديدة التقارب ،ويتميزان بصغ��ر الحجم وقلة الوزن
وإمكانية اس��تخدامهام يف األماك��ن التي تعاين من صغر
املساحة.
ويعت�بر الخادم��ان  M3-SE-VSVR-Pو M3-SE-
 VSAN-Pأول خادمني افرتاضيني متحركني يتم اختبارهام
بنج��اح ويعتمد عليه�ما برنام��ج الحكوم��ة األمريكية
االس�تراتيجي .ويش��مل تصميم الخادمني القابل للتوسع
مس��تقبال حاس��بات آلية  Intel Xeonو Intel Core i7
من الجي��ل الخامس الفائقة األداء بق��وة  32جيجابايت
للذاكرة العش��وائية وسعة تخزين تصل إىل  20تريابايت،
باإلضافة إىل القدرة ع�لى دعم أجهزة افرتاضية متعددة.
ويدع��م الخادمان وص�لات أجهزة الكمبيوت��ر الصغرية

 )SCSI (Small Computer Systems Interfaceبقوة
 12جيجابايت ،باإلضافة إىل معدالت نقل/تحويل SAS-
 ،)Host Bus Adapter (SAS-HBAوتتمي��ز بقدرته��ا
ع�لى العمل بصورة متوافقة مع  VMwareمتاما بنس��بة
.100%
ورصح ماي��ك بارثل��و ،نائ��ب رئيس رشك��ة "كيوبيك
جلوبال ديفنس" لشؤون ربط الشبكات املأمونة Secure
 ،Networkingب��أن " الخادم�ين  M3-SE-VSVR-Pو
 M3-SE-VSAN-Pاللذي��ن أنتجته�ما رشكة DTECH
 Labsمصم�مان لتلبي��ة متطلب��ات عمالئن��ا لتنفيذ أي
مهمة يف أي م��كان يف أي وقت .ويضع الخادمان معايري
جديدة لألداء وإمكانية التطوير مستقبال بالنسبة ألجهزة
االتص��االت املأمون��ة املحمول��ة الصغرية وأس��واق بيع
الخوادم".

شركة بوينج تقرتب من الفوز بعقد بقيمة  2.9مليار دوالر من وزارة
الدفاع الربيطانية
أفادت تقارير صدرت مؤخ��را أن رشكة بوينج
اتخ��ذت كافة اإلجراءت الالزمة للفوز بعقد بقيمة
ملي��اري جنيه إس�ترليني ( 2.92ملي��ار دوالر) من
وزارة الدف��اع الربيطاني��ة لتأمني طائ��رة مروحية
جدي��دة من طراز "أباتيش" .وذكرت بعض التقارير
أن وزارة الدفاع الربيطانية قررت ترس��ية عقد عىل
رشكة بوينج إلنتاج  50طائرة وعمل الصيانة الفنية
الالزم��ة لها .وأك��د التقرير أن م��ن املتوقع إعالن
النتيجة النهائية يف مطلع شهر يوليو.
وذكرت التقارير أيضا أن رشكة صناعة الطائرات
اإليطالية "ليوناردو فينميكانيكا إس يب إيه" إحدى
الرشكات املتنافسة عىل الفوز بهذا العقد.
ك�ما ذكرت التقارير أن رشك��ة صناعة الطائرات
األمريكية "بوينج" تعرض هذه الطائرات املروحية
بس��عر أقل حاليا ع��ن طريق إضافته��ا إىل طلب
رشاء أكرب لطائ��رات "أباتيش" م��ن جانب الجيش
األمرييك .وقد التزمت الحكومة الربيطانية بالتعهد
الذي قطعته عىل نفسها أمام حلف شامل األطليس

(الناتو) بأال يتجاوز اإلنفاق الدفاعي نس��به 2%
من إجاميل الناتج املحيل خالل السنوات الخمس
القادمة ،ولكن مثة تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع

الربيطاني��ة تتعرض لضغوط الختي��ار الخيار األقل
سعرا يف ظل محاوالتها تدبري اإلنفاق الالزم لتمويل
عدد من املشاريع الكربى.

الطائرة "كامكوبرت إس "100-حتتفل بعيدها العاشر
بعد مرور عرش س��نوات عىل أول عملية تسليم الطائرة
"كامكوب�تر إس "-100إىل دول��ة اإلم��ارات ،تحتفل رشكة
"شيبل"  -ومقرها فيينا -بهذه املناسبة املهمة .ومن الجدير
بالذكر أن عملية تطوير طائرة مروحية آلية (غري مأهولة)
بدأت يف عام  ،1995ومبجرد تس��ليم أول طائرة "كامكوبرت
إس "-100للقوات املسلحة اإلماراتية يف عام  2006مل تكد
ثالث س��نوات متر إال وقد ش��اهدنا نج��اح الرشكة يف بيع
طائرته��ا املائة .وخ�لال مرحلة اإلنتاج الكم��ي منذ ذلك
التاري��خ ،خضع��ت الطائرة اآللية (غري املأهولة) لسلس��ة
متواصلة من التحس��ينات مب��ا يؤهلها لتلبي��ة املتطلبات
املتزايدة من جانب عمالء الرشكة عىل مستوى العامل بحثا
عن طائرات قوية جديدة.
وقد نجحت الطائرة  S-100يف تنفيذ العديد من املهام
عىل مستوى قارات العامل الخمس وفوق املحيطات وكافة
بيئات التشغيل املختلفة ،بدءا باملناطق االستوائية وانتهاءا
بالقطب الشاميل املتجمد ،وأثبتت قدرتها بالفعل كواحدة
من أشد الطائرات يف فئتها نضجا عىل مستوى العامل.
وتساهم األنظمة ذات قرون االستشعار املتعددة لدى
الطائرة  S-100يف دع��م األداء العمليايت للطائرة يف املهام
والتطبيقات املختلفة ،بدءا من مهام حفظ السالم وتقديم
املس��اعدات اإلنس��انية ،وانتهاءا بتقدي��م الدعم الالزم يف

املجاالت الصناعية والبحرية والعسكرية.
وق��د دخل��ت الطائ��رة "كامكوب�تر إس "-100التاريخ
بتحقيقه��ا املركز األول ع��دة مرات عىل مس��توى العامل،
م��ن بينها أنها كانت أول طائرة آلي��ة (غري مأهولة) تقدم
عروضا جوي��ة عىل اإلطالق خالل مع��رض باريس الجوي
الدويل ومعرض لوبورجي��ه ومعرض ومؤمتر الدفاع الدويل
(أيدك��س) – أبوظبي ومعرض "الن��كاوي" الدويل للمالحة

والفض��اء مباليزيا .ع�لاوة عىل ذلك ،كام جرى اس��تخدام
الطائرة أيضا يف تقديم الدعم األمني الالزم لقمة مجموعة
العرشين يف "س��ول" بكوري��ا الجنوبي��ة ،ودورة األلعاب
الشتوية األوملبية واملعاقني يف "سوتيش" بروسيا .كام كانت
الطائرة مؤخرا أول طائرة آلية (غري مأهولة) يتم تش��غيلها
يف املناطق القطبية املتجمدة يف روسيا وكندا.
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شركة "ساب" تتلقى أمرا لتنفيذ التدريب املتقدم على احلرب املضادة
للغواصات

حصلت رشكة "س��اب" مؤخرا عىل أم��ر من "إدارة
املواد العسكرية الس��ويدية" ( )FMVلتنفيذ التدريب
املتقدم عىل الح��رب املضادة للغواص��ات مثل املركبة
الذاتي��ة التحت -مائي��ة  AUV62املخصصة للتدريب.
ومن املقرر أن يس��تمر التدريب خالل الفرتة من 2016
حتى .2019
ومبوج��ب خط��اب النوايا املوقع بني رشكة "س��اب"
و"إدارة امل��واد العس��كرية الس��ويدية" ( )FMVالذي
تم إعالنه يف التاس��ع من شهر يونيو عام  2014والذس
يدعم الق��درات التحت -مائية لدى القوات املس��لحة
الس��ويدية خالل الف�ترة م��ن  2014إىل  ،2024تلقت
رشكة "س��اب" أمرا لتنفيذ التدريب املتقدم عىل الحرب
املضادة للغواصات مث��ل املركبة الذاتية التحت -مائية
 AUV62املخصصة للتدريب املضاد للغواصات ،عالوة
عىل تقديم الدعم والصيانة للقوات املسلحة السويدية.
ومبوجب العقد أيضا ستكون رشكة "ساب" مسؤولة عن
دعم أنش��طة التدريب لدى القوات املسلحة السويدية
طوال مدة رسيان العقد.
ورصحت آن-ماري فوس��و ،مدي��رة القطاع التجاري
لألنظمة التحت – مائية برشكة "س��اب" ،بأن هذا األمر

يعني بالنس��بة لس�لاح البحرية الس��ويدي أن السالح
س��يمتلك املزي��د من األس��لحة ويكتس��ب املزيد من
املرون��ة مبا ي��درب وحداته عىل كيفي��ة خوض الحرب
املضادة للغواصات .إن تجربة رشكة "ساب" وخربتها مع
املركبات الذاتية تحت-املائي��ة تعني قدرتنا عىل تأمني
فرص تدريبية عالية املس��توى لعمالئنا يف مجال الحرب
املضادة للغواصات".
ومن الجدير بالذكر أن املركبة الذاتية التحت -مائية

 AUV62املخصص��ة للتدريب املضاد للغواصات مركبة
متطورة قوي��ة قادرة عىل توفري تدري��ب عايل الكفاءة
قليل التكلفة لقوات الحرب املضادة للغواصات التابعة
لسالح البحرية السويدي .وتعمل املركبة كهدف صويت
صناعي يحايك الغواصة بطريقة متوافقة مع أي طوربيد
ونظام سونار املتاحني يف األس��واق العاملية حاليا .وتأيت
هذه املركبة يك متكننا من االس��تغناء متاما عن استخدام
الغواصة كهدف تدريبي قادر عىل املناورة.

اختبارات بحرية ناجحة من  C-Guardعلى الشراك اخلداعي "كانتو"
عيار  130ملليمرت املضاد للطوربيدات
أج��رت رشكات  DCNSو Chemring
 Countermeasuresو  Termaمؤخ��را سلس��لة م��ن
االختب��ارات التش��غيلية املش�تركة ع�لى نظ��ام الدف��اع
الطوربي��دي  Torpedo Defence Solutionال��ذي
يدم��ج نظام إطالق ال�شراك Terma’s C-Guard Decoy
 Launching Systemم��ع ال�شراك الخداعي "كانتو" عيار
 130ملليم�تر املض��اد للطوربي��دات ال��ذي أنتجت��ه رشكة
 DCNSونظام اإلط�لاق Chemring Launch Module
يف نظام واحد يُطلق عليه اس��م ال�شراك الخداعي "كانتو"
القيايس عي��ار  130ملليمرت املضاد للطوربيدات لدى حلف
شامل األطليس (الناتو).
وقد كان الهدف الرئييس وراء تلك االختبارات هو التأكد
من التش��غيل الفعيل للرشاك الخداع��ي "كانتو" عيار 130
ملليمرت املضاد للطوربيدات ،وقياس مدى قدرته عىل إغراء
وجذب الطوربيدات القادمة م��ن الهدف الرئييس املتمثل
يف القطعة البحرية التي قامت بإطالق تلك الطوربيدات.
عالوة ع�لى ذلك ،كان الهدف من تل��ك االختبارات هو
قياس أداء نظام اإلط�لاق Chemring Launch Module
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وق��درة نظ��ام  Terma C-Guardعىل
إطالق الرشاك الخداعي.
ومبج��رد إط�لاق ال�شراك الخداعي
"كانت��و" عي��ار  130ملليم�تر املض��اد
للطوربي��دات م��ن نظ��ام Terma
 C-Guardودخول��ه امل��اء ،يبدأ الرشاك
يف تولي��د عدة إش��ارات صوتي��ة تغطي
عىل الضوض��اء الص��ادرة ع��ن القطعة
البحري��ة وتوليد أهداف وهمية  ،وم��ن ثم تخفيف/إرباك (اللوجس��تيات) العس��كرية الدامنركية Danish Defense
ق��درة الطوربي��د املعادي الق��ادم عىل التوجي��ه .إن نرش ،)Acquisition and Logistics Organization (DALO
الرشاك الخداعية "كانتو" بطريقة س��ليمة مع الحرص عىل من عىل منت الفرقاطة الدامنركية HDMS Iver Huitfeldt
إجراء املن��اورات الخداعية الالزمة ميكنان القطعة البحرية قبالة سواحل  Northern Zealandالدامنركية.
وكنتيج��ة له��ذه التج��ارب الناجح��ة أصب��ح ال�شراك
من االبتعاد ع��ن الطوربيد القادم م��ن منطقة الهدف إىل
ب��ر األمان ،بينام يبدد الطوربي��د كل طاقته أو وقوده أثناء  C-Guardالي��وم أول "نظ��ام إلطالق ال�شراك الخداعية"
رحلة البح��ث عن األهداف الوهمية الت��ي صنعها الرشاك  ،Decoy Launching Systemبل والنظام الوحيد املدمج
دمجا كامال مع الرشاك الخداعي "كانتو" عيار  130ملليمرت
الخداعي.
وق��د أجريت التجارب ،التي س��اهم يف تنفيذها س�لاح املضاد للطوربيدات ،وم��ن ثم فهو مؤهل لنرش هذا النوع
البحري��ة املليك الدامن��ريك وهيئة املش�تريات واإلمدادات من الرشاك الخداعية.

شركة "إيرباص هليكوبرتز" تعزز عملية تطوير منوذج الطائرة املروحية Clean
Sky 2
وقد خطت رشكة "إيرباص هليكوبرتز" خطوة
مهمة يف مطل��ع العام الجاري ع�لى صعيد تطوير
من��وذج الطائرة املروحي��ة  Clean Sky 2املتطورة
العالي��ة الرسعة التي يج��ري بناؤها حاليا قي إطار
برنام��ج البح��وث األوروبي��ة  Clean Sky 2وقد
انتهى النموذج الخ��اص بتصميم بدن الطائرة لتوه
م��ن اجتياز اختبارات النفق الهوايئ يف أحد املصانع
التابع��ة لرشكة إيرب��اص .وقد أثبت��ت االختبارات
فعالية التصميم املختار فيام يتعلق بالكفاءة واألداء
والق��درة عىل الطريان لس��اعات طويلة ،األمر الذي
ميه��د الطريق إلجراء دراس��ة أولية ح��ول تصميم
الطائرة ،وهي الدراس��ة املتوقع إجراؤها مع نهاية
العام الجاري .ويف نفس الوقت ،اتخذ املرشوع ككل
أول خطوة رسمية له بحضور كافة الرشكاء الرئيسيني
بالوصول إىل نهاية مرحلة ما قبل التصميم.
وقد استفاد منوذج الطائرة املروحية Clean Sky
 2م��ن اإلنجازات التي س��بق أن حققه��ا النموذج
التقني  X3الذي مولت��ه الرشكة وحطم كل األرقام
القياس��ية .وسيس��اهم من��وذج الطائ��رة املروحية
 Clean Sky 2ال��ذي تعك��ف رشك��ة "إيرب��اص
هليكوب�ترز" عىل تطويره حالي��ا يف تطوير الهيكل
االنس��يايب " امل ُرك��ب" وجعله قريبا م��ن التصميم

العمليايت من أجل تحقيق الهدف النهايئ املتمثل
يف اس��تيفاء كافة الرشوط واملتطلبات املستقبلية
من حي��ث زيادة الرسعة وزي��ادة كفاءة/فعالية
التكلفة باإلضافة إىل تحقيق خفض كبري يف نسبة
االنبعاثات والتأث�يرات الصوتية .ومن املتوقع أن
تب��دأ اختبارات الطريان الخاصة بالنموذج يف عام
.2019
ويعتم��د من��وذج الطائ��رة املروحي��ة Clean
 Sky 2عىل ش��بكة أوروبية واس��عة من الرشكاء

الصناعيني الذين يس��اهمون يف املرشوع مبهاراتهم
وخرباتهم الفنية.
ورغم تركيز مصانع رشكة "إيرباص هليكوبرتز"يف
فرنس��ا وأملاني��ا وإس��بانيا وبولندا ع�لى مكونات
وأج��زاء معينة من الطائرة مث��ل التصميم الهيكيل
وامليكاني�كي ،إال أن مث��ة دول أخرى مث��ل رومانيا
وإيطالي��ا واململكة املتحدة تس��اهم أيضا بتقديم
خربتها من خالل تقديم عدد كبري من برامج العمل
الخاصة مبرحلتي التصميم والتصنيع.

شركة لوكهيد مارتن ومنظمة االتصاالت الفضائية العربية (عرب سات)
ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا يحرزون خطوة مهمة
على طريق اإلنتاج الفضائي
انتهت رشكة لوكهي��د مارتن ومنظمة االتصاالت
الفضائي��ة العربية (عرب س��ات) ومدين��ة امللك عبد
العزي��ز للعل��وم والتكنولوجيا من إعداد دراس��ة فنية
ش��املة للقمر الصناعي  Arabsat 6Aوالقمر الصناعي
 Hellas-Sat-4/SaudiGeoSat-1وه�ما القم��ران
الصناعيان اللذان سيؤمنان البث التليفزيوين واإلنرتنت
والهات��ف واالتصاالت للمش�تركني يف الرشق األوس��ط
وأفريقيا وأوروبا.
ولتحقي��ق هذه الخطوة ،انتهت رشكة لوكهيد مارتن
من إعداد "دراسة التصميم التحليلية" للقمر الصناعي
واألنظمة الفرعية التابعة له ،وهي الدراسة التي أثبتت
قدرة تصميم القمر الصناعي عىل اس��تيفاء املواصفات

الفنية ،واس��تعداده للمرحلة التالية من مراحل اإلنتاج.
وبع��د االنتهاء من إعداد "دراس��ة التصميم التحليلية"
للقمر الصناعي وأنظمته الفرعية وبدء عملية التصنيع
فم��ن املقرر أن يتخذ فريق رشكة لوكهيد مارتن خطوة
أخرى عىل طريق اإلنتاج.
ورصح كارل مارشيتو ،نائب الرئيس ومدير عام إدارة
الفضاء التج��اري برشكة لوكهيد مارت��ن ،بأنه "بعد أن
انتهينا من إعداد "دراس��ة التصمي��م التحليلية" للقمر
الصناعي وأنظمته الفرعية س��نتخذ خطوة أخرى عىل
طريق مراحل بناء ودم��ج واختبار القمرين الصناعيني
 Arabsat 6Aو .Hellas-Sat-4/SaudiGeoSat-1
وقد بدأنا بالفعل يف إنت��اج املكونات واألجزراء املهمة
للقمري��ن مثل العواك��س الهوائية واألل��واح والهيكل

األس��ايس ،ونحن س��عداء باالس��تمرار يف تصنيع هذين
القمرين الصناعيني املهمني".
ومن املق��رر تثبيت القمر الصناع��ي Arabsat 6A
عىل  30,5درجة رشق وتثبيت القمر الصناعي Hellas-
 Sat-4/SaudiGeoSat-1عىل  39درجة رشق ،وس��يتم
تصميم القمرين بحي��ث تصل أعامرهام االفرتاضية إىل
 15عاما ،وس��يجري تصنيعمها يف دنفر بوالية كلورادو
األمريكية .ويوجد حاليا خمس��ة أقامر صناعية محدثة
من القم��ر الصناعي  ،A2100وه��ي األقامر التي نص
عليها العقد املوقع مع رشكة لوكهيد مارتن .ومن الجدير
بالذكر أن هذه األقامر مصممة ألداء عدة مهام مختلفة
وتلبية احتياجات العمالء يف جميع أنحاء العامل.
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شركة منر للسيارات حتتفل بإنتاج اآللية رقم ()1000

حققت رشكة منر للس��يارات  -املتخصصة يف تصنيع
اآلليات العس��كرية يف أبوظبي  -إنجازا مهام يف مس�يرتها
اإلنتاجي��ة من خالل انتاج اآللية رقم (  ) 1000يف منش��أة
اإلنتاج الخاص��ة بها منذ بدء العمل فيها عام  2014حيث
توجد منش��أة منر للس��يارات يف مجمع ت��وازن الصناعي
الواقع يف منطقة العجبان.
وتع��د اآللية رق��م  1000التي ت��م انتاجها هي عجبان
 AJBAN 440Aآلي��ة دوري��ات ذات دف��ع رباعي متتاز
بنس��بة تدريع عالية توف��ر الحامية الالزم��ة للطاقم ضد
القذائف البالس��تية وااللغام وهي آلية ذات وزن خفيف
تستخدم لألغراض التعبوية وتتسع ألربعة أفراد.
كذلك تتميز آلية عجبان  AJBAN 440Aبأنها مجهزة
مبنصة سالح متعدد االستخدامات باإلضافة اىل قدرتها عىل
تلبية كافة املتطلبات العسكرية بدءا ً من آليات الخدمات
ووصوالً اىل آليات الدورات املدرعة بالكامل.
يش��ار اىل انه بعد انتاج من��ر ألول آلية وهي “ISV02
 ”Commandلألم��ن الداخ�لي يف ع��ام  2014تم اضافة
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 16فئ��ة جدي��دة لقامئة خ��ط االنتاج ..في�ما تطورت منر
للس��يارات بش��كل ملحوظ لتقدم مجموع��ة من اآلليات
التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات القوات املسلحة
واألجهزة االمنية يف جميع أنحاء العامل.
ويف عام  2014بدأت رشكة منر انتاجها بواقع آليتني كل
ش��هر حتى ازداد معدل اإلنت��اج ليصبح حالياً أكرث من 80
آلية ش��هريا ويف عام  2015قامت الرشكة بتوريد أكرث من
 500آلي��ة من فئات مختلفة وذلك ضمن جداول تس��ليم
دقيقة ومحددة .وكخطوة لتأسيس منصة وطنية متكاملة
وموحدة للخدمات والصناعات الدفاعية تم ضم رشكة منر
لتصبح عضوا ً يف رشكة االمارات للصناعات العسكرية.
وق��ال الدكتور فهد س��يف هرهرة الرئي��س التنفيذي
لرشكة منر “ من خالل إنتاج آلية منر رقم  1000استطاعت
الرشك��ة اليوم تحقيق انج��از كبري بتاري��خ دولة االمارات
العربي��ة املتحدة ” ..مش�يرا اىل ان تأس��يس نظ��ام انتاج
حديث من شأنه توفري وتوريد منتجات ذات جودة عالية
وبكميات كبرية.

ونوه بوترية العمل امل ُنجزة من ِقبل فريق رشكة منر يومياً
منوها بانه من خالل ما توفره الرشكة من مرافق إنتاج تضم
أحدث التكنولوجي��ا العاملية والتميز الهن��ديس الذي ميتاز
بالخربة العريقة ووجود أحدث تقنيات تطوير املنتج ستبقى
رشك��ة منر تحافظ ع�لى التزامها تجاه املس��تخدم وتزويده
باآلليات العسكرية التي متتاز بالجودة العالية.
والجدي��ر بالذك��ر ان رشك��ة منر تنتج ثالث��ة فئات من
اآلليات العسكرية والتي تتمتع بقدرة عالية يف األداء وهي
فئة العجبان وفئة حفيت وفئة  N35ويتناس��ب تصميمها
مع طبيعة ومتطلبات املهام والحمولة املخصصة لها.
ك�ما توفر رشكة من��ر اآلليات التي تتناس��ب مع البيئة
الصحراوية ذات الدفع الرباعي والدفع الس��دايس املدرعة
وغري املدرعة بحيث تتامىش مع متطلبات املس��تخدم من
حي��ث عدد الطاقم وكمية الحمول��ة .متتاز ايضاً آليات منر
بتوفري الحامية وس��هولة الحركة وهو مح��ور الرتكيز عند
عملية التصميم.
كذل��ك تقدّم رشكة منر آليات عس��كرية مدولبة وذات
قدرات عالية يت��م تصميمها وتصنيعها وتجميعها بالكامل
داخل دولة االم��ارات العربية املتحدة من خالل منش��أة
اإلنتاج الجديدة الواقعة يف ابوظبي والتي تبلغ مس��احتها
االجاملية  / 37 /ألفا و  / 500 /مرت مربع.
يش��ار اىل ان منر للس��يارات ذ.م.م ه��ي رشكة مصنعة
لآلليات العسكرية تعمل عىل توفري مجموعة من املنتجات
التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات القوات املسلحة
واألجهزة األمنية يف جميع انحاء العامل وهي عضو يف رشكة
االمارات للصناعات العسكرية اململوكة لحكومة أبوظبي.
وتعم��ل رشكة من��ر عىل تصمي��م اآلليات العس��كرية
املدولبة ذات القدرات العالية ليك تتالءم والظروف البيئية
القاس��ية ومتطلبات املهام املتنوعة والت��ي يتم تصميمها
وتصنيعها وتجميعها بالكامل داخل دولة االمارات العربية
املتحدة.

قضايا اسرتاتيجية
«حتديات اسرتاتيجية :طبيعة احلرب»
من بني املهام األساسية لكل قائد اسرتاتيجي أن يتصور الظروف الجيوسياسية املستقبلية ويحدد أفضل مسار
للدولة إلنجاز مصالحها الوطنية .ولتحقيق هذا الغرض بشكل فعال ،يتعني عىل القادة الوطنيني فهم الطرق التي
ميكن فيها استخدام السلطة لتحقيق األهداف الوطنية ،ولألسف فإن الفوىض غالباً ما تسود العامل املعارص ،وقد
يكون املستقبل غامضاً .وكام يتضح لنا من الحرب يف اليمن اليوم ،فإن الحرب تعد من أكرث األمور تحدياً وإحداثاً
للفوىض وتأثرياً يف الديناميكية االسرتاتيجية العاملية.
كتب املؤرخ كولني جراي يقول« :إننا نعلم كل ما ينبغي معرفته عن الحرب ،وهذا ليس باألمر املستغرب؛
ألن لدينا مصادر متنوعة حول  2,500عام من التاريخ الدامي .لكننا ال نعرف شيئاً عن حروب املستقبل؛
إذ إن معرفتنا عنها معدومة يف الحقيقة ،حتى يف املدى القريب ».وقد كتب يف موضع آخر من املقال نفسه
يقول« :تنطوي الحرب إىل حد ما عىل عنف منظم ،تكمن وراءه اعتبارات سياسية .فالحرب مرتبطة بالسياسة،
والسياسة تنطوي عىل اقتسام السلطة ،مبعنى من الذي سيحظى بنصيب منها ،وماذا سيفعلون بها ،وما هي
العواقب ...وهناك كثريون يخلطون بني طبيعة الحرب وصفتها؛ فالحرب ذات طبيعة كونية شاملة ودامئة وال
تتغري ،أما صفة الحرب فهي يف تغري دائم .وليس هذا التمييز مجرد نقطة أكادميية دقيقة ،ليس لها أي تداعيات
أو صدى جدير باملالحظة يف عامل الواقع.
تنطوي طبيعة الحرب عىل عنارص تشمل العنف ،واالحتكاك ،والصدفة ،والغموض ،وتشرتك جميع الحروب
فيام بينها يف االشتامل عىل هذه العنارص إىل درجة ما .والرصاعات  -من الحرب النووية إىل الحرب التقليدية
الكاملة ،ومن الهجامت العسكرية إىل حفظ السالم – تشرتك فيام بينها جميعاً بهذه العنارص جميعاً ،غري أن
كالً منها تأخذ شكلها بواسطة سياسات توجهها مثل معاهدات جنيف وأهداف الحرب الوطنية ،والكراهية أو
العداوة ،والتفاعل املعقد بني الصدف واالحتامالت والذي يحدث عندما نحدث خلخلة يف عرى املجتمع التي
تشمل األخالق والقانون ،ونقبل استخدام القوة املفرطة يف السعي لتحقيق املصالح الوطنية.
يف الوقت الذي تظل فيها طبيعة الحرب فوضوية متاماً ،فإن صفة الحرب تأخذ شكلها عىل نحو فريد بفعل
عوامل برشية وطبيعية تحيط بها .فقتال املشاة خطري للغاية وقبيح وغري مريح ورهيب ومنهِك للمنترص
واملهزوم .قد يكون القتال يف قمرات القيادة ومراكز السيطرة أقل خطراً وقبحاً ،ولكنه ميكن أن يكون بالدرجة
نفسها من الرعب واإلنهاك؛ ذلك أن الحرب يف جوهرها تنطوي عىل التحكم يف عملية التدمري ،وقد يفقد البرش
يف الحرب بني وقت وآخر السيطرة عىل أدوات الدمار نفسها (تأ ّمل قصف املدن يف الحرب العاملية الثانية ،وإزالة
الغابات أثناء حرب فيتنام أو حرق صدام حسني آلبار النفط يف العراق عام .)1991
عىل الرغم مام ينطوي عليه تصور وتوقع صفة الرصاعات املستقبلية من تحديات ،فليس من الصعب فهم
طبيعة الحرب الالمتغرية املنطوية عىل الدمار .يرى كالوزويتز أنه ليس باإلمكان كبح جامح الحرب إال إذا
تم حفظ التوازن فيها من خالل ثالثة عوامل :بتقييد العنف بواسطة السياسة ضمن تقلبات الصدف ،غري أنه
كتب يقول إن الحرب بطبيعتها تتكشف عن أمور ال ميكن التنبؤ بها بناء عىل تفاعل عنرصين قويني ودامئني،
هام االحتكاك والغموض .وتعني هذه العوامل أن الحرب سيهيمن عليها دوماً الخطر البالغ ،واملجهود الهائل،
والغموض الكبري ،والدمار املحتمل .وتتضافر هذه الصفات جميعاً لتجعل الحرب بطبيعتها مرعبة ،وينبغي أن
يدرك الجميع هذه الحقيقة.
ً
ينبغي لنا اليوم أن ندرك متاما الطبيعة املدمرة للحرب ليك نحكم متى ميكن أن تكون الحرب رضورية بهدف
حفظ االستقرار واملحافظة عىل رخائنا الوطني .كام أنه من املفيد أن نفهم كيف أن صفة الحرب ميكن أن تتغري
يف األعوام القادمة حرصاً عىل ضامن أال تعاين أمتنا من اآلثار السلبية للحرب التي تتمثل يف الخوف والرعب
واملصلحة والوطنية .لقد عنيت دولة اإلمارات العربية املتحدة بإنهاء الحرب يف كل من أفغانستان وليبيا ،وهي
تتصدى آلالم الحرب الرهيبة يف اليمن ،ويجب أن يستمر هذا النضج يف الفهم إن شاركت يف التصدي للحرب يف
سوريا أو أي حرب أخرى يف املستقبل.

توقعات
إسرتاتيجية

بقلم :د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae
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تقارير

كيف تبدو الهيمنة على األجواء
متثل صواريخ  Raytheonوراداراتها و إلكرتونيات الطريان واألنظمة األخرى التي
تنتجها "املفتاح" الشامل للتفوق اجلوي

يف م��ارس من عام  ،1999كان س��يزر "ريك��و" رودريجيز
ومجموعة من طياري الناتو يس��عون لشن هجوم مفاجئ عىل
موق��ع صواريخ أرض-ج��و رصيب .وقد طال الهجوم واس��تعد
العدو للرد.
اكتش��ف رودريجي��ز مقاتل��ة معادي��ة تتج��ه ش�ماالً من
بريس��تينا ،وكانت قريبة مب��ا يكفي ملهاجمته��ا .فأطلق عليها
صاروخ رايثيون جو-جو املتطور املتوس��ط املدى ،وشاهد كرة
نارية تيضء ظالم الليل حينام أصاب الصاروخ هدفه.
ق��ال رودريجي��ز" :ل��وال ص��اروخ  ®AMRAAMلكن��ت
اضط��ررت إىل اق�تراب أكرث من التهدي��د يف الجو مام يجعلني
ضمن منطقة االشتباك ألسلحته ،األمر يتعلق باملوت والحياة".
هن��اك  37دولة متتلك صاروخ  ®AMRAAMاملجرب قتالياً
وتقوم بتش��غيلها ،ومن بينه��ا  9دول حليفة يف منطقة الرشق
األوس��ط .وقد تم إدماجها يف طائرات F-16، F-15، F/A-18،
.F-22، Typhoon، Gripen، Tornado ، Harrier
متث��ل صواريخ رايثي��ون  Raytheonورادارته��ا وأنظمتها
الخاصة بالتشويش وإلكرتونيات الطريان واألنظمة األخرى التي
تنتجها ،املفتاح الش��امل للتفوق الج��وي؛ فهي تضمن للقوات
السيطرة عىل األجواء.
أما رودريجيز ،الذي ق��اد جميع أنواع الطائرات ،من F-15
إىل  ،A-10 Warthogفهو اآلن ضابط عسكري متقاعد ،يعمل
ل��دى رشك��ة  ،Raytheonيجوب الع��امل ليوضح له��م أهمية
السيطرة عىل املعركة الجوية.
من جانبه قال رودريجيز" :تعن��ي الهيمنة الجوية التحكم
مب��ن يدخل ومن يخرج من األجواء ،حيث تس��يطر عىل كل ما
يحدث ضمن تل��ك املنطقة ".لكن الهيمن��ة الجوية ال تبدأ يف
الجو ،بل تبدأ عىل األرض يف إيجاز صباحي عندما يحصل قائد
الطيارة املقاتلة عىل معرفة حساس��ة ح��ول التهديدات ونوايا
القوات املعادية ،وعن وضع طائرته.
قال رودريجيز" :إن نظرت إىل املنتجات التي نقوم بتصنيعها
كفري��ق لرشكة  ،Raytheonالتي ترتاوح م��ا بني الرادارات إىل
أنظمة الحرب اإللكرتوني��ة ،والهدف من تلك املكونات جميعاً
أن تكون مبثابة عيون وآذان يف ساحة املعركة".
مبجرد صعود الطيارين يف الجو يصبح بإمكانهم اس��تخدام
رادار  AESAاإللك�تروين الفعال م��ن صنع رشكة Raytheon
لتمييز الطائرات املقاتلة عن بعد.
تعت�بر أنظم��ة رادار  AESAمن إنت��اج  ،Raytheonالتي
تقوم بتوفري قدرات االكتشاف واالس��تهداف والحامية الذاتية
الت��ي ال مثي��ل لها ،س��مة مميزة أخ��رى يف تطوي��ر رادارات
مبتك��رة توفر الدعم للمقاتالت .وقد تم تصميم عائلة رادارات
 Raytheon AESAبحيث تت�لاءم مع حجم أي من املنصات
ومكانها ومتطلباتها.
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م��ن جانبه قال كني م��وريف ،املدير يف رشك��ة :Raytheon
"إنن��ا مننح الطيار القيادة والس��يطرة ،فهي متثل الوعي الظريف
املتفوق".
موريف هو قائد أمرييك س��ابق للطائ��رات املقاتلة ،لديه 27
عام��اً من الخربة يف قيادة العديد م��ن الطائرات ،من مقاتالت
 F-4و  F-22إىل قاذفات مثل  B-52و .B-1
وأضاف موريف" :تس��اعدنا إلكرتونيات الطريان الحالية عىل
توف�ير القدرات النهاري��ة والليلية ،ومتييز األه��داف عىل أنها
صديق��ة أو معادية .ويس��تطيع الطيار أن يَ��رى قبل أن يُرى،
وذلك بفضل تقنيات الحرب اإللكرتونية التي تنتجها الرشكة".
وق��ال أيضاً" :إنن��ا نوفر كاف��ة املعلوم��ات واألنظمة التي
تُكسب الطائرات أقىص فاعلية".
عندما يصبح الطيار داخل منطقة االش��تباك ،تساهم ثالثة
صواريخ متكاملة في�ما بينها ،هي  AMRAAMو AIM-9X
 ™،Sidewinderو  ، ®MALDيف متكني املقاتل من الس��يطرة
عىل األجواء.
"من جهته ق��ال كريس ديفيس ،رئي��س رشكة Raytheon
 .International Incبدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة:
"إن ص��اروخ  AIM-9Xمين��ح حلفاءنا مي��زة يف القتال الجوي
املتالحم؛ إذ يوسع كثريا ً من مدى تحكم الطيار".
لقد ضم��ن ص��اروخ  AIM-9Xالهيمنة الجوي��ة للواليات
املتحدة والقوات الدولية عىل مدى سنوات ،ويتم نرشه بفاعلية
عىل منت طائرات  F-15 ، F-16 ، F-18التابعة للقوات البحرية
والقوات الجوية ،ويتم كذلك نرشه لدى القوات الجوية لثامين
عرشة دولة متعاملة مع الرشكة.
ويعت�بر Miniature Air Launched Decoy - MALD
مبثابة مركبة مربمجة منخفضة التكلفة تطلق جوا ً ،تقوم بنسخ
ملف��ات الطريان القت��ايل وبصامت الطائ��رات املضيفة .ويعترب
 MALDأيضاً مرناً ومعيارياً ويتميز بإمكانية حامية الطيارين

والطائرات من أية أرضار .وتبدو هذه املركبة املس��تهلكة التي
تطل��ق من الجو كأنها طائرة أمريكي��ة أو من طائرات الحلفاء
نح��و أنظمة الدفاع الجوي املدمج��ة املعادية ،وميكن للطائرة
التش��ويش وخداع الدفاعات الجوية املعادية من خالل إرسال
معلوم��ات مركبات  MALDيف املج��ال الجوي املعادي .وهي
ت��زن أقل من  300رطل ،ويبل��غ مداها تقريباً  500ميل بحري
( 575مي� ً
لا برياً) .وبعد إط�لاق  MALDمن طائرتها املضيفة
فإنه��ا تط�ير يف مهمة مربمجة مس��بقاً .وباإلضاف��ة إىل حامية
الطائ��رات العالية القيمة ،فإنها تق��وم بعمليات جوية مقابلة
تس��هم يف تحيي��د األنظم��ة الدفاعي��ة التي متثل خط��را ً عىل
الطيارين.
قال ديفي��س" :تدرك رشكة  Raytheonكيف تدمج أطياف
القوة النارية بكاملها .إننا نعمل بنش��اط عىل ضامن اس��تفادة
رشكائنا يف الرشق األوسط من أحدث التحسينات التقنية".
يالحظ إح��راز تقدم حقيقي يف الوالي��ات املتحدة والرشق
األوسط من خالل الرشاكة.
من جانبه قال رودريجيز" :يتعلق األمر بالتعاون ،فام فعلناه
يف األع��وام الع�شرة املاضية يف منتجات مث��ل AMRAAM ،
 AIM-9X ، MALDورادار  ،AESAكانت هذه جميعاً مجرد
نقاش��ات نظرية عندما تس��لمت عميل ،أما اآلن فقد أصبحنا
نس��تخدمها يف العمليات وأصبحت متثل القدرات األساس��ية،
ليس للواليات املتحدة فحسب ،بل لقوات التحالف أيضاً".
إن األنواع املختلف��ة لتقنيات  ،Raytheonالتي تدعم قائد
الطائ��رة املقاتلة ،تعطي الرشكة خ�برات عميقة عندما يتعلق
األمر مبساعدة الطيار عىل االشتباك والعودة للوطن ليك يحارب
يف يوم آخر.
وق��ال رودرجيز" :لعله ال توجد رشكة أخرى يف العامل تتمتع
بذل��ك املس��توى من النف��وذ يف مج��ال الهيمنة الجوي��ة .إننا
نساعدهم عىل أداء املهمة والعودة بسالم " •
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بوينغ ( .. )Boeingقرن من اإلجنازات

حتتفل شركة بوينغ مبرور قرن من االخرتاعات من خالل سلسلة من األحداث والفعاليات
تحتف��ل رشك��ة بوينغ ،وه��ي أكرب رشك��ة فضاء عىل
يتجس��د يف
مس��توى العامل ،مبرور قرن من العمل اإلبداعيّ ،
تغ�ير كيفيّة طرياننا ع�بر امل ُحيطات وص��والً إىل طرياننا نحو
النجوم.
وبدءا ً م��ن لحظة انتاج طائرة امل ُح�� ّرك الواحد املصنوعة
من الخشب والخيش يف  15يوليو  ،1916فقد أخذت الرشكة
بالنم��و لتُصبح أقوى وأقوى ،ولكنها بقيت ملتزمة بفلس��فة
مؤسسها بيل بوينغ «اصنع شيئاً أفضل».
وكجزء من احتفالها املئوي ،فقد اش�تركت بوينغ يف رحلة
عاملية تُعرف باس��م «آف��اق جديدة وأبع��د» ،وهو معرض
يستكش��ف روعة الطريان وعجائب االكتش��افات والتصاميم
والتقني��ات الفضائية والتي س��تكون ممتعة ل��كل األعامر،
ولكنها تركز وبشكل تعليمي عىل األطفال بني أعوام .7-14
لقد ت ّم إنتاج «آفاق جديدة وأبعد» من ِق َبل «إيفريغرين
للمعارض» باالش�تراك مع بوينغ والتع��اون مع وكالة الفضاء
«ناس��ا» ومتحف س��ميثيزونيان الوطني للفض��اء والطريان
كاستثامر إللهام الجيل القادم عن األحالم الفضائية.
لقد جال املعرض آنفاً يف كُل من ديب وأبو ظبي ،وس��يقوم
يف العام القادم بزيارة اململكة العربية السعودية.
ومع اس��تمرار االحتف��االت املئوية ،تحي��ي بوينغ ذكرى
عالقته��ا مع دول الرشق األوس��ط والتي تع��ود إىل أكرث من
سبعني عاما مضت.
يف الع��ام  ،1945ق��ام الرئيس فرانكل�ين روزفلت بإهداء
جالل��ة امللك عبد العزي��ز ملك اململكة العربية الس��عودية تعميق الرشاكة مع الرشق األوسط
تس��تمر بوينغ للصناع��ات األمنية والفضائي��ة والدفاعية يف
طائرة د .س 3 .داكوتا.
وع�بر الس��نني املاضي��ة ،قام��ت بوينغ لألع�مال األمنية إيج��اد ال�شركاء والفُرص مع ع��دد من الهيئ��ات يف الرشق
والفضائية والدفاعية بتقديم الطائرات العس��كرية وأنظمة األوس��ط وذلك للمس��اعدة عىل خلق مس��تقبل للصناعات

الطريان والشبكات لعمالئها يف منطقة الرشق االوسط.
تم افتتاح أول مكتب لبوينغ يف العام  ،1982وذلك عندما
قام��ت بافتتاح «مكتب بوينغ الرشق األوس��ط املحدودة يف
الرياض ،اململكة العربية السعودية.
وس��عت بوينغ م��ن عالقاتها عرب
ومن��ذ ذلك الحني ،فقد ّ
املنطق��ة ،مع الرتكيز بش��كل رئي�سي عىل اململك��ة العربية
الس��عودية واإلم��ارات العربي��ة املتحدة وقط��ر والكويت.
وباإلضافة إىل مكاتبها يف الرياض ،فقد افتتحت بوينغ مكاتب
إقليمية جديدة يف أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة يف عام
 ،1999ويف الدوحة ،قطر يف عام .2011
والي��وم ،تُق��دم بوين��غ للصناع��ات األمني��ة والفضائية
والدفاعي��ة مجموعة م��ن املنتجات واألنظم��ة والخدمات
والحل��ول لعمالئه��ا ورشائه��ا ومورديها يف الرشق األوس��ط،
تشمل طائرات عسكرية ،وأنظمة فضائية وشبكات ،وإسنادا ً
وخدمات عاملية.
وم��ن ضمن املنتج��ات الت��ي توفرها بوين��غ للصناعات
األمني��ة والفضائي��ة والدفاعي��ة لعمالئه��ا يف املنطقة طائرة
يس -17غلوباملاسرت ، C-17 Globemaster III 3واألباتيش،
وتش��ينوك ،و إف ،18و إف 15املتط��ورة ،وأنظم��ة أواكس،
وطائ��رات تزوي��د الوقود ،واألق�مار الصناعي��ة بوينغ ،376
و ،601و ،702التي تشغلها رشكة الرثيا لالتصاالت عرب األقامر
الصناعية.
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الفضائية يف هذه املنطقة ،وهي ال تزال ملتزمة بتقوية هذه
ال�شراكات الصناعية وبنفس الوقت فه��ي تبحث عن فرص
جديدة.
أح��د االمثلة عىل ه��ذا األمر هي االتفاقي��ة املوقعة بني
بوين��غ للصناعات األمنية والفضائي��ة والدفاعية و «أمروك»
(املركز العس��كري املتق��دم للصيانة واإلص�لاح والعمرة) يف
أبوظب��ي ،يف الع��ام  2011وذل��ك للتأكد من وج��ود البنية
التحتي��ة الصحيحة الخاصة باإلس��ناد لالس��تعداد العمليايت
لطائ��رات الق��وات املس��لحة اإلماراتية ،مبا فيه��ا مروحيات
أباتيش وتشينوك وطائرات النقل يس -17امل ُصنعة يف بوينغ.
كام دخلت بوينغ أيضا يف اتفاقية إطارية اس�تراتيجية مع
رشكة مبادلة للتطوي��ر يف أبو ظبي يف العام  .2009ومبوجب
هذه االتفاقية ،تعتزم بوينغ ومبادلة تطوير مبادرات مفيدة
لكال الطرفني يف الحقول ذات االهتامم االس�تراتيجي املشرتك،
وهي تشمل التصنيع والهندسة واألبحاث والتقنيات الخاصة
باملواد امل ُركبة ،والصيانة واإلصالح وال ُعمرة التجارية ،والصيانة
واإلدامة العسكرية ،وتدريب الطيارين ،وتطوير األفراد.
ويف مع��رض ديب للطريان  ،2013وقعت بوينغ عقد رشاكة
م��ع رشكة «ت��وازن للصناعات الدقيقة» ،وه��ي رشكة تابعة
«لرشكة اإلمارات للصناعات العس��كرية» ،إلنش��اء منش��أة
ملعالجة س��طوح الطريان يف أبو ظبي .س��تُمكن هذه املنشأة
امل ُرخّص��ة والحديثة «توازن للصناع��ات الدقيقة» من إنتاج
امل ُركب��ات املعدني��ة املعق��دة لبوينغ ،ومورديه��ا وامل ُصنعني
الفضائي�ين األخري��ن عرب الع��امل .من امل ُزم��ع ان يتم افتتاح
املنشأة يف العام .2016
كام عملت بوينغ أيضا مع معهد مصدر للعلوم والتقنية،
واالتح��اد للط�يران ،ورشك��ة «ي��و .أو .يب ».التابع��ة لرشكة

وصناعة الطريان» و «رشكة السالم للطائرات» اتفاقية إلنشاء
«الرشكة الس��عودية إلس��ناد املروحيات» يف اململكة العربية
الس��عودية .س��وف يتمركز هذا املرشوع يف كل من الرياض
وجدة ويقدم صيانة واصالح وعمرة شاملة داخل السعودية
السطول الطائرات املروحية املتنوع الخاص باململكة العربية
السعودية.
وس��يقوم هذا املرشوع املش�ترك بدعم منصات الطائرات
املروحية الس��عودية الدفاعية والتجارية عىل ح ٍد س��واء ،مبا
فيها «أي .إتش  64أباتيش»« ،إتش  47تش��ينوك»« ،أي إتش
 6آي»

دخول عامل الفضاء

ويف س��بتمرب  ،2014قام��ت بوين��غ لألبح��اث والتقني��ة
«هونيوي��ل» إلنش��اء كونس��ورتيوم ألبحاث الطاق��ة البيئية
بافتت��اح مكت��ب له��ا يف جامع��ة امللك عب��د الل��ه للعلوم
امل ُستدامة.
ومؤخ��را ،متكنت بوين��غ ورشكاؤها البحثي��ون من إحراز والتقنية «كاوس��ت» لتمك�ين بوينغ م��ن التفاعل املتصاعد
تقدم مهم يف مجال تطوير الوقود الحيوي امل ُس��تدام الخاص مع مجموعات األس��اتذة والطلبة امل ُقيمني امل ُهتمني بالتعاون
بالطريان ،من خالل اكتش��اف أن النبات��ات الصحراوية التي املش�ترك واألبح��اث والتطوي��ر .تعت�بر «كاوس��ت» رشيكا
يت��م تغذيتها مبياه الرصف الصحي تنتج وق��ودا ً عضوياً أكرث اس�تراتيجياً لبوينغ ،كام تعد رشاك��ة بوينغ مع الجامعة أداة
فاعلية مقارنة مبواد التغذية األخرى املعروفة .س��يقوم هذا رئيس��ية لألبحاث داخ��ل اململكة ،وهي خط��وة يف الرشاكة
الكونس�يرتيوم بإج��راء اختبارات عىل هذه االكتش��افات يف مع املؤسسات الس��عودية األخرى لتطوير املقدرات والبنية
مرشوع ميك��ن أن يدعم انتاج محاصي��ل الوقود الحيوي يف التحتية الخاصة األبحاث والتقنية.
املناطق الجافة مثل اإلمارات.
يف س��بتمرب  ،2014أطلقت ٌكل من بوين��غ ومدينة امللك
يف فرباي��ر  ،2014قامت بوينغ ورشك��ة الخطوط العربية عب��د العزيز للعلوم والتقنية مركز إس��ناد اتخاذ القرارات يف
السعودية القابضة بتوقيع اتفاقية تعاون واسعة الستكشاف الرياض .يخدم هذا املركز كأداة رئيس��ية للتعاون والتجارب
مجاالت التع��اون يف تدري��ب الطيارين والصيانة ،وإس��ناد بني عم�لاء ورشكاء اململكة ،مانحاً املس��تخدمني القدرة عىل
املروحيات ،والتدريب اإلدراي وتدريب القيادات ،والتصنيع اتخاذ ق��رارات أكرث حداثة وتفاعلية في�ما يتعلق باملنتجات
م��ن خالل الرتكيز عىل توس��يع الوجود ع�لى النطاق املحيل الدفاعية ومنتجات الطريان.
وتطوير املهارات الفضائية يف ذلك البلد.
يف أغسطس  ،2015وقعت بوينغ مع «السعودية لهندسة

يعت�بر مركز «بوين��غ الستكش��اف الفضاء» أح��د املحطات
الرئيس��ية للنمو ،ومقره الرئييس يف هيوسنت ،وهو يعترب أحد
املزودي��ن الرئيس�ين بالعنارص البرشي��ة والخدمات وأنظمة
استكشاف الفضاء الخاصة برحالت الفضاء.
ومن��ذ رشوق فجر عرص الفضاء ،فق��د صممت وصنعت
وش��غلت بوينغ مركبات فضائية مأهولة وروبوتية باإلضافة
إىل املعدات امل ُساندة.
يب��دأ إرث بوين��غ مع الطائ��رة فوق الصوتي��ة إكس،15
والتي غطّ��ت برامج املركبات الفضائية «جيمني» ،Gemini
«مريك��وري» « ،Mercuryأبول��و» « ،Apolloس��كايالب»
 ،Skylabوه��و مس��تمر اليوم م��ع نظام اإلط�لاق الفضايئ،
ومحطة الفضاء الدولية وبرامج الطواقم التجارية.
يوظف قسم «استكشاف الفضاء» وهو جزء من « شبكة
وأنظمة الفض��اء التابع��ة لبوينغ للدفاع والفض��اء واألمن»
حوايل  2000موظف يف أالباما وكاليفورنيا وفلوريدا ولويزيانا
وتكساس.
وهناك تعاون وثيق بني قس��م «استكش��اف الفضاء» يف
بوينغ وناسا ورشكائها الدوليني لرفع إمكانيات محطة الفضاء
الدولية كمنشأة بحث علمي فريدة لفائدة البرشية عامة.
يق��وم موظفو بوينغ حالي��اً بتطوير نظ��ام نقل الطواقم
التج��اري ليوفروا لألف��راد املغادرين والقادم�ين من محطة
الفض��اء الدولية واملواقع املدارية األخ��رى نقطة اتصال عرب
أمريكا يف املستقبل.
ومبا أن ناس��ا تقوم حاليا بتطوير مخططاتها لالستكشاف
املستقبيل ملا بعد مدار األرض ،فقد واكبتها بوينغ برفع سوية
خربته��ا يف الرحالت الفضائية املأهول��ة طيلة  50عاماً لدعم
متطلبات ناس��ا من خالل التقنيات واالس�تراتيجيات الخالقة
الستكش��اف ما بع��د م��دار األرض ،وذلك من خ�لال نظام
اإلطالق الفضايئ.
تعترب بوينغ املق��اول الرئييس لتطوير املراحل األساس��ية
وإلكرتونيات الطريان لهذا الربنامج وذلك للمساعدة يف التأكد
من اس��تمرارية ري��ادة الواليات املتح��دة يف برامج الرحالت
الفضائية املأهولة.
لقد اختارت ناس��ا بوينغ لتصمي��م وتطوير وإنتاج الجيل
الثاين م��ن الصواريخ املأهولة لنقل الب�شر إىل ما وراء مدار
األرض ،وهو األمر الذي س��يُمكن اط�لاق املرحلة الثانية من
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االستكشاف املأهول للفضاء.
يعترب برنام��ج اإلطالق الفض��ايئ لبوين��غ يف «هونتفيل»
أالباما مسؤوال عن مراحل التربيد والكرتونيات الطريان.
إضاف��ة لذلك ،تعترب بوينغ املقاول الرئييس ملحطة الفضاء
الدولية.
لقد صممت وص ّنعت بوينغ األجزاء الرئيس��ية األمريكية
من محطة الفض��اء الدولية ،ودمج��ت األنظمة واإلجراءات
وامل ُكون��ات الخاصة بالدول الخمس عرشة املش��اركة يف هذا
امل�شروع الدويل .وبع��د االنتهاء من صناع��ة محطة الفضاء
الدولية يف العام  ،2011فإن بوينغ اآلن تُس��اعد يف العمليات
الخاصة بهذه املنش��أة املدارية والتي ت��دور يف مدار قريب
من األرض .واليوم ،ومع استمرار دورها كمقاول رئييس ،فإن
بوينغ تدعم هندس��ة االستدامة واالس��تخدام امل ُعزز لربنامج
ناس��ا يف محطة الفضاء الدولية وهي تقود العديد من برامج
60
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التحديث والتعديل فيها.
وبع��د أن نالت يف العام  2009جائ��زة «كوليري» املميزة،
فإن محطة الفضاء الدولية تعت�بر أكرب وأعقد مرشوع فضاء
علمياً وهندسياً عىل مدى التاريخ ،حيث تعد محطة الفضاء
الدولية أكرب حجامً من ملعب كرة قدم أمرييك وهي تزن أكرث
من  999,000باوند ،أي ما يُعادل أكرث من وزن  320س��يارة.
وتتمت��ع هذه املحطة بحجم داخيل مضغوط يُقدر بأكرث من
 33,023قدم مكعب ،ما يُعادل طائرة بوينغ  747جامبو.
وقد أعلنت ناس��ا يف ع��ام  2005وثيقة التفويض الخاصة
بالج��زء األمرييك من محطة الفض��اء الدولية كمخترب قومي،
يدعم وبشكل مبارش سياسة االستكشاف الفضايئ األمريكية،
من خالل إعطاء األولوية لتجارب علمية عىل الحياة البرشية.
كام توف��ر محطة الفضاء الدولية منص��ة اختبار لتقنيات
جديدة ومشبه لعمليات طريان فضايئ مأهول لفرتات طويلة.

وتتضمن األبحاث األُخرى علوم األحياء والتقنيات اإلحيائية،
العلوم الفيزيائية واملواد ،وعل��وم األرض والفضاء .ويف يناير
 ،2014ت��م متديد عمليات محطة الفضاء الدولية حتى العام
.2024
يف  16س��بتمرب  ،2014منحت ناسا بوينغ عقدا بقيمة 4.2
بلي��ون دوالر لبناء نظ��ام النقل ( ،)CST-100وهو س��فينة
الفضاء األمريكية من الجيل الثاين.
وتق��وم بوينغ حالي��ا بتصني��ع ثالثة مجس�مات اختبار
هيكلية ( )CST-100يف  .C3PFستتم أول رحلة غري مأهولة
وأول رحلة مأهولة ملحطة الفضاء الدولية يف العام .2017
لقد كانت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وستبقى
سوقا مهمة جدا لبوينغ.
تم إنش��اء وكالة اإلمارات للفض��اء يف العام  ،2014وهي
توج��ه برامج الدولة الفضائية والتي س��تعود بفوائد مبارشة
ع�لى اقتص��اد البلد ورأس�ماله البرشي .تقوم ه��ذه الوكالة
بصياغة السياس��ة والترشيعات الفضائية ،باإلضافة إىل دعم
تطوير املهندسني والعلامء.
لقد ح��ازت وكالة اإلمارات للفضاء عىل عضوية مجموعة
التع��اون الدويل الستكش��اف الفضاء ،وه��ي الدولة العربية
األوىل التي تنضم لهذه املجموعة.
لق��د تعاونت وكالة اإلمارات للفض��اء وبوينغ مع جريدة
«ناشيونال» اإلمارتية إلصدار برنامج الوصول الفضايئ املبديئ.
يتميّز برنامج الفضاء الوطني بالعديد من املسابقاتالتي تعزز
اإلبداع واالبتكار.
أوىل ه��ذه املس��ابقات هي «جين��ات يف الفضاء» ،حيث
س�نرى س��بعة طلبة ب�ين الصف الس��ابع والث��اين عرش من
مختلف أنحاء اإلمارات يتنافسون للحصول عىل فرصة إطالق
تجاربه��م إىل الفضاء والقيام بإجرائها بواس��طة العلامء عىل
منت محطة الفضاء الدولية•

مفرزات انتخابات الرئاسة
الربملانية اإليرانية
جاءت نتائج انتخابات الهيئة الرئاسية للربملان اإليراين العارش لتضفي مزيد من الوضوح
حول اتجاهات هذا املجلس املستقبلية بعد أن تضاربت األرقام والتحليالت حول ثقل كل من
اإلصالحيني واملعتدلني من جهة واألصوليني من جهة أخرى ومدى ما أصبح ملفهوم املعتدلني من
داللة وتوجهات املستقلني.
جاءت االنتخابات املؤقتة ليحقق الريجاين الفوز بعدد أصوات بلغت  173صوت يف مقابل 103
لإلصالحي رضا عارف مام مجموعه  ،281وهو ما دفع مبحمد رضا عارف لإلعالن بأنه لن يخوض
انتخابات رئاسية الهيئة التالية .وبالتايل تقدم اإلصالحي مصطفى كواكبيان ملنافسة الريجاين يف
تلك االنتخابات ،فجاءت النتيجة بأصوات مضاعفة لالريجاين ،حيث صوت له  237بينام تحصل
كواكبيان عىل  11صوت فقط.
أما فيام يتعلق مبنصب النائب األول فقد نال مسعود بزشكيان الذي ينظر له عىل أنه إصالحي
معتدل عىل  154صوتا ليفوز به يف االنتخابات املؤقتة ،ثم عاد من جديد ليفوز بذات املنصب
بأصوات بلغت  158صوت .كام فاز املعتدل عيل مطهري مبنصب النائب الثاين لرئيس املجلس
بـ 133صوت بعد أن فشل يف االنتخابات املؤقتة حيث فاز فقط بـ  122صوت وهي أصوات
مل تؤهله أمام منافسه.
بشكل عام يعترب أداء اإلصالحيني يف الربملان العارش أكرث فعالية مقارنة بأدائهم يف الربملان
يف دورته الثامنة والتاسعة .فبالنظر إىل بعض الحقائق واملتمثلة يف أن الـ 50نائب الذين
استجوبوا وزير التعليم يف حكومة روحاين مل يفز منهم سوى  5أعضاء ،بينام خرس الكثري من
الرافضني لالتفاق النووي بني إيران و ،5+1مضافاً إليه أن من مجموع الـ 290عضو يف الربملان
هناك 177عضواً وصلوا للمرة األوىل للربملان ،فإنه ووفق ما تقدم كانت هناك مؤرشات عىل
االصالحيني سيشكلون أغلبية يف الربملان العارش وبالتايل سينعكس ذلك عىل الجوانب التالية:
 -1انتخابات رئاسة الربملان اإليراين.
 -2انتخابات لجان الربملان وخاصة اللجان ذات األهمية مثل لجنة األمن القومي والسياسات
واللجنة االقتصادية ولجنة املادة  44من الدستور.
 -3التعاون مع الحكومة.
 -4مسودات مرشوع القوانني واملواضيع املُدرجة وحساسيتها لدى النظام.
الحقيقة أن فوز عيل الريجاين يف الرئاسة املؤقتة وتقدمه عىل عارف الذي نال  103صوت
يعطي داللة عىل صعوبة تحديد ميول األعضاء حني يتصل األمر بجوانب تالمس رغبات النظام
ودائرته .لكن ذلك ال يعني عدم وجود ثقل لإلصالحيني يف الربملان .وميكن مالحظته حني تُطرح
جوانب ال تشكل حساسية للنظام بصورة مبارشة .وبالتايل فإن فوز بزشكيان بـ 158صوت
كنائب أول لرئيس الربملان له داللة واضحة عىل وجود حضور قوي للمعتدلني واإلصالحيني .ولو
كان محمد رضا عارف قد تقدم للرتشح لهذا املنصب بدالً من التنافس مع الريجاين ،لحصد
هذه األصوات ورمبا أكرث منها بقليل .كام يثبت األعضاء املستقلون أن ميولهم تتجىل أكرث
باتجاه النظام اإليراين بشكل عام ومجاالت اهتاممه .وميكن القول أن من مظاهره يف الربملان
هو وجود الريجاين عىل كريس الرئاسة.
بهذه النتيجة ميكن معرفة مدى ما سيواجهه االصالحيني يف أطروحاتهم حول جوانب ذات
حساسية للنظام ووجود تكتل معارض لها يف الربملان لقضايا مثل الحريات والصحافة ومجال
العامل االفرتايض .وال يعني ذلك أن هذا الربملان سيأيت مناكف لحكومة روحاين ولكنه يف الوقت
ذاته سيكون أقرب للرسائل املوجهة له من دائرة النظام اإليراين وليس من رغبات الحكومة
ومطالبها.
ما تقدم تدور رحى تجاذباته يف الداخل اإليراين ومدى ما سيحققه كل طرف من نقاط عىل
حساب الطرف اآلخر .ولكن ماذا عن التأثري الربملاين عىل الساحة الخارجية؟ ال يشء يذكر سوى
السري يف ركاب رغبات النظام اإليراين

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي
كاتب وأكادميي إماراتي
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تقارير

شركة "سافران" تفوز بعقد لتأمني نظام  Uliss 30XPيف الشرق األوسط
يتميز النظام الذاتي بسهولة تركيبه على كافة أنواع املركبات املدرعة

وقعت رشكة «س��افران إلكرتونيك��س آند ديفنس»
مؤخرا عقدا يف منطقة الرشق األوس��ط لتأمني منتجاتها من
أنظم��ة تحديد املواقع الطبوغرافي��ة  Uliss 30XPالالزمة
أللوية املدفعي��ة .وينص العقد أيضا ع�لى تقديم خدمات
التدريب ألفراد األلوية.
ويعت�بر النظ��ام  Uliss 30XPنظام��ا لتحدي��د املواقع
والسمت Positioning and Azimuth Determination
 System - PADSاعت�مادا عىل نس��خة عالي��ة األداء من
نظ��ام املالح��ة املتجم��د  SIGMA 30XPال��ذي أنتجته
رشك��ة «س��افران» ال��ذي وق��ع اختي��ار الجي��ش الفرنيس
علي��ه من قب��ل لتحديث املركب��ات الطبوغرافي��ة املدرعة
التي نرشته��ا «املجموع��ة الجغرافية الثامن��ة والعرشون»
 28th Geographic Groupداخ��ل «لواء االس��تخبارات»
Intelligence Brigade
ويعترب النظ��ام  Uliss 30XPاملجهز بوحدة تيودواليت
ومعالج��ة  theodolite and a processing unitنظام��ا
ذاتيا قياس��يا مدمجا ميكن دمجه مع كاقة املركبات املدرعة
بكل سهولة.
أم��ا ميدانيا فيتميز النظام  Uliss 30XPبقدرته الفائقة
ع�لى متييز نق��اط التنس��يق اإلش��ارية الجغرافي��ة الالزمة
لتشغيل بطايات املدفعية وضبط نقاط تصويبها حتى دون
وجود إش��ارة تحديد املواقع عامليا .ويتمي��ز النظام  Ulissالنظام «سيجام »30
 30XPبس��هولة اس��تخدامه وقل��ة تكاليف��ه ،وهو مصمم عىل هامش معرض «يوروس��اتوري  »2016كش��فت رشكة
بحيث يضمن سهولة نرشه بالقرب من قطع املدفعية دون «س��افران إلكرتونيكس آن��د ديفنس» النق��اب مؤخرا عن
وجود أنظمتها الخاصة باملالح��ة والتصويب لتنفيذ عملية مجموعتها الجديدة من أنظمة املدفعية الذاتية «س��يجام
 »30الخاصة باملالحة والتصويب ،والتي تم تصميمها لتلبية
الرمي بكل دقة.
ع�لاوة عىل ذل��ك ،ميكن تجهي��ز املعلوم��ات التي يتم متطلبات الجيوش املتزايدة.

جمعه��ا أثناء امله��ام الطبوغرافية من أج��ل الحصول عىل
خرائط عسكرية مفصلة وعالية الوضوح.
ويوؤك��د اختي��ار النظ��ام  Uliss 30XPمؤخ��را حجم
املس��اهمة الكبرية التي تقدمها أنظمة التصويب SIGMA
 30لض�مان فعالية قط��ع املدفعية .وهن��اك أنظمة داخل
عائل��ة  Sigma 30يت��م اس��تخدامها بالفع��ل م��ع أنظمة
املدفعية «سيزرا» و «آرترش» و «يب زد اتش  »2000وقاذف
الصواري��خ املفرد «مارس» ودفع املورت��ر (الهاون) 2R2M
وأجه��زة رادار الدف��اع الج��وي املتحركة .ويتمي��ز النظام
بصغ��ر حجمه ،ومن ثم فعاليته الكبرية يف أصعب مس��ارح
العمليات اليوم.
وتعت�بر رشكة «س��افران» من أه��م ال�شركات املوردة
لألنظمة املالحية يف أوروبا كلها ،وذلك بفضل اعتامدها عىل
كافة التقنيات املتاحة (مثل الطاقة امليكانيكية واس��تخدام
أشعة الليزر واأللياف الضوئية واألجهزة الهزازة) ،واكتسبت
خ�برة كبرية تزيد ع�لى  60عاما يف أنظم��ة املالحة املدنية
والعسكرية العاملة يف البيئات املختلفة عىل مستوى العامل.
ك�ما تعرض الرشكة أيضا األجه��زة البرصية وأجهزة الطريان
واملالحة واألجهزة اإللكرتونية والربمجيات الرئيسية لخدمة
التطبيقات املدنية والعسكرية عىل حد سواء.
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وبطرح نس��خ جديدة من األنظمة اإلش��ارية «س��يجام
 »30املعروف��ة عىل مس��توى العامل تكون رشكة «س��افران
إلكرتونيك��س آند ديفن��س» قد طرحت ح�لا مثاليا لتلبية
املتطلبات العدي��دة لوحدات املدفعية في�ما يتعلق بدقة
التصويب.
ويعت�بر النظام «س��يجام  »30نس��خة اقتصادية موفرة
مالمئ��ة متاما لقط��ع البحري��ة القصرية واملتوس��طة املدى
وأس��لحة الدفاع الجوي أيضا .وتم تصميم النظام «س��يجام
 »800-30لخدم��ة قط��ع املدفعية الثقيل��ة وأجهزة الرادار
الطويلة وما بعد الطويلة املدى.
وؤمن��ن كاف��ة وحدات «س��يجام  »30درجة اس��تعداد
مذهلة حتى يف أصعب مس��ارح العمليات التي تس��تخدم
أنظمة التش��ويش عىل اإلش��ارة أو وس��ائل الدفاع املضادة
أو عدم وجود إش��ارة تحديد املواق��ع عامليا  GPSوقد تم
تصميم وحدات «س��يجام  »30بحيث ميكن دمجها بسهولة
مع ش��بكات القيادة والتنسيق التكتيكية ،كام ميكن دمجها
أيضا مع أجهزة الحاس��وب اآليل الباليستية ،األمر الذي مينح
وح��دات املدفعية مي��زة عملياتية كبرية ،وهو ما يس��مح
بإمكاني��ة نرشه��ا وتوزيعها ع�لى جناح الرسعة س��واء يف
العمليات القتالية املتكافئة أو غري املتكافئة.
وم��ن الجدي��ر بالذكر أن عائل��ة النظام «س��يجام »30
تتواج��د يف صف��وف الخدم��ة حاليا يف أكرث م��ن  40نظاما
للتس��ليح يف األس��واق الخارجية مثل «سيزر» و «آرترش» و
«يب زد اتش  »2000وقاذف الص��اروخ املفرد التابع لقوات
حلف ش�مال األطليس (الناتو) حيث أثبت قوته وكفاءته يف
العمليات الخارجية•

جمموعة "نكسرت" توقع عقودا جديدة مع اجلابون
الصفقة تشمل وضع نظام القمر الصناعي "فايندسات" اخلاص بتتبع األنظمة
املعادية يف مداره ،وتأمني املالجئ الطبية املتحركة واملركبات اجلوية اآللية
(غري املأهولة) واملركبات الربية اآللية (غري املأهولة)
أعلنت مجموعة «نكس�تر» وجمهورية الجابون
مؤخرا أنهام ستواصالن تعاونهام ،وأنهام وقعتا بالفعل
عق��ودا جدي��دا عىل هام��ش معرض «يوروس��اتوري
.»2016
وتن��ص العق��ود الجديدة عىل تأم�ين عملية وضع
نظام القم��ر الصناعي «فايندس��ات» الخاص بتعقب
األنظم��ة املعادية يف م��داره ،وتأم�ين املركبات الربية
اآللي��ة (غ�ير املأهولة) الجديدة م��ن طراز NERVA
 LGاملجهزة مبهامت املهام املختلفة واملركبات الجوية
اآللية (غري املأهولة) من طراز  NX-100التي أنتجتها
رشك��ة «نوف��ادم» التي تعت�بر رشيكة م��ع مجموعة
«نكس�تر» ،عالوة ع�لى توريد مالجئ طبي��ة متحركة
م��ن إنتاج رشكة «يوروش��يلرت» ،وهي إحدى الرشكات
التابعة للمجموعة.
ويعترب النظام «فايندس��ات» قمرا صناعيا مخصصا
لتتب��ع األنظمة املعادية ،وهو نظام يتميز بقدرته عىل
متيي��ز وتحديد موقع الق��وات الصديق��ة .وقد جرى
تجربة هذا النظام مبعرفة الخرباء الفرنس��يني يف إطار
عملية «ليكورن» التي جرت يف ساحل العاج.
وتعت�بر املركب��ات الربي��ة اآللي��ة (غ�ير املأهولة)
الجديدة م��ن طراز  NERVA LGمركب��ات مدولبة،
وه��ي مركب��ات مخصص��ة ألداء عمليات االس��تطالع
وتطهري الطرق من األجهزة والعبوات البدائية الناسفة
 Improvised Explosive Device - IEDوق��د ت��م
تصمي��م هذه املركب��ة بحيث تكون امت��دادا أو جزءا
مكمال للمركبة التي تحملها .وميكن التحكم يف املركبة
املضادة للامء عن طريق الحاس��ب اآليل أو الكمبيوتر
اللوحي (التابلت) أو الهاتف الذيك ،كام ميكن تشغيلها
بصورة ش��بة آلية عن طريق اتباع اإلرشادات ،وميكن
إعادته��ا إىل موقعها األض�لي بطريقة آلية .وتش��مل
األجهزة التي تحملها املركبة آلة تصوير تعمل باألشعة
تحت الحمراء ،وآلة تصوير نهاري،،،إلخ.
وتعت�بر املركب��ة الجوية من ط��راز  NX-100التي
أنتجته��ا رشكة «نوفادم» مركبة مروحي��ة رباعية آلية
(غ�ير مأهولة) صغرية تس��تمد طاقتها م��ن محركات
كهربائي��ة ،وميكن ط��ي أنصالها املروحية مبا يس��هل
عملية نقلها داخل إحدى الحاويات .وتحمل املركبة آلة
تصوير ثابتة ميكن أن تؤدي عمل آلة التصوير النهاري
املزودة بجهاز القرن الش��حني  CCDأو آلة التصوير

العاملة باألشعة تحت الحمراء .كام تضم قامئة األجهزة
التي تحملها املركبة قرون االستش��عار الخاصة بالغاز
والجهاز الخاص بقياس مستوى اإلشعار (راديومرت) أو
أجهزة قياس مس��توى الضوء (سبكرتومرت) ،عالوة عىل
قرون االستشعار األخرى.
وقد حصلت الق��وات املس��لحة الجابونية بالفعل
ع�لى املركبات املدرعة  ARAVISذات الدفع الرباعي
من إنتاج «مجموعة نكس�تر» املجهزة مبحطة أسلحة
بعي��دة  ARX20ونظام حامية الح��راس ،عالوة عىل
إنس��ان آيل مصغ��ر  NERVA LGإلج��راء عملي��ات
املراقبة واالس��تطالع ،وهو اإلنسان اآليل الذي تم نرشه
يف جمهورية أفريقيا الوس��طى يف إط��ار عملية األمم
املتحدة لحامية املدنيني واإلرشاف عىل عملية االنتقال
السلمي للسلطة واملعروفة باسم MINUSCA
وهك��ذا تواصل «مجموع��ة نكس�تر» عملياتها يف
تلبية متطلبات القوات املس��لحة عىل مس��توى العامل
بفضل منتجاتها من املركبات املدرعة وأنظمة املدفعية
واألنظمة الثانوية االسرتاتيجية.
وتعت�بر «مجموعة نكس�تر» م��ن أب��رز الرشكات
العسكرية الفرنسية عىل مس��توى العامل ،وتتبع رشكة
 KNDS Group Companyوميت��د نط��اق عملياتها

ليش��مل تأم�ين األنظمة والذخ�يرة الالزم��ة للقوات
الجوي��ة والبحرية .وقد أدى اس��تحواز املجموعة عىل
رشك��ة «مي��كار» البلجيكية ورشكة «س��يميل ديفيزا»
اإليطالية إىل تعزيز ق��درات املجموعة وإمكانياتها مبا
ميه��د الحتاللها املرتبة الثالثة ع�لى قامئة أهم رشكات
الذخ�يرة األوروبية .وتس��عى املجموع��ة إىل مواصلة
سياس��ة تطوير املبيعات الخارجية ،األمر الذي مكنها
من الحصول عىل نسبة  55%من طلبات الرشاء املعدة
للتصدي��ر يف ع��ام  .2015أما داخل فرنس��ا فنجد أن
«مجموعة نكسرت» حريصة عىل التزامها التام بتحقيق
األهداف املرجوة من برنامج «سكوربيون»عن طريق
تطوي��ر الدباب��ة «لوكلريك» وترسيع عملي��ة التجميع
املؤقت للرشكات GME - temporary grouping of
 companiesإلنتاج املركبتني «جريفون» و «جاكوار»
يف املستقبل.
وتض��م قامئ��ة املنتجات الت��ي تنتجه��ا «مجموعة
نكس�تر» املركبات املدرعة «أرافي��س» و «تيتوس» و
«يف يب يس  »1وأنظمة املدفعية «س��يزار» و «تراجان»
و  105LG1والذخ�يرة الذكي��ة «بون��ص» ،عالوة عىل
تقديم خدمات العمالء وخدمات الدعم والتحديث•
| يوليو  | 2016العدد | 534

63

تقارير

النظام  Core 1080حلماية أطقم املركبات :ثالثة جماالت للحماية
دفن الث��وار قنبلته��م يف قلب الطري��ق وحرصوا عىل
إخفائها بنصف مرت من الحىص ثم تس��وية السطح إلخفاء
العب��وة الناس��فة البدائية جيدا .وت��م زرع القنبلة بهدف
تدم�ير املركبة ولك��ن مع الحفاظ عىل س�لامة الجرس ثم
تعريض القافلة العاجزة لوابل من النريان الكثيفة.
ولكن عندما اقرتبت القافلة تجاهلت الجرس واتخذت
من قنوات النه��ر طريقا بديال ،وعربت األرض الرخوة قبل
املسافة التي حددها الثوار بنصف كيلو .وأدى هذا التغيري
املفاجئ يف خط الس�ير إىل املحافظة عىل س�لامة الجنود
وإبعادهم عن مصدر الخطورة.
وال تس��تطيع الق��وات املقاتل��ة مواجه��ة التهديدات
الحديثة غري املتكافئة اعتامدا عىل استخدام الدروع فقط.
فرتاك��م الدروع ف��وق بعضها البعض يجع��ل املركبة أكرث
بطئا وأقل حركة عند املناورة ،الس��يام فوق الطرق الوعرة
وغ�ير املمهدة ،ولك��ن املركبة املضادة لأللغ��ام والكامئن
Mine-Resistant Ambush-Protected - MRAP
واملركب��ة الصالح��ة للس�ير فوق كاف��ة أن��واع التضاريس
 – All-Terrain Vehicle M -ATVالت��ي أثبت��ت قوتها
القتالية يف املعارك ومس��ارح العملي��ات -والجيل الجديد
من املركبات الخفيفة واملركبة التكتيكية الخفيفة املشرتكة
 Joint Light Tactical Vehicle - JLTVالت��ي أنتجتها
رشكة “أوش��كوش ديفنس” كلها منتج��ات جاءت لتكرس
كل القوال��ب التقليدية عن طريق تأمني أعىل مس��تويات
الحامي��ة وأكرب قدر م��ن خفة حركة املركب��ة فوق الطرق
الوعرة مقارنة مبثيالتها من فئات املركبات األخرى.
ي��أيت النظ��ام  ™Core1080لحامي��ة أطق��م املركبات،
الذي أنتجته رشكة “أوش��كوش” ،ليجمع بني أقوى الدروع
والتصميامت الهندس��ية بغرض زيادة ق��درة املركبة عىل
التحم��ل وبني منح املركبة أفضل قدرة يف فئتها عىل إجراء
املن��اورات الالزمة .والنظام املذكور عبارة عن نظام مركزي
يعتمد عىل مفهوم ش��امل من حي��ث التصميم واالختبار
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اللذين يعمالن معا بصورة منسجمة من أجل حامية أطقم
املركبات وزيادة درجة االستعداد إىل أعىل معدل.
ومين��ح النظ��ام  Mobility Core1080الجن��ود قفزة
هائل��ة م��ن حيث خف��ة الحرك��ة والقدرة ع�لى املناورة
الالزمت�ين يف س��احات العملي��ات املحفوف��ة باملخاط��ر
الش��ديدة .وال تتحقق رسعة املركبة (التي تساهم يف إنقاذ
األرواح) ف��وق الط��رق الوع��رة وغري املمه��دة باالعتامد
فق��ط عىل تجهيزها مبحرك ميكن التحكم فيه رقميا وقادر
عىل املوازنة بني ترش��يد اس��تهالك الوقود وتحقيق أقىص
درجة من التس��ارع ،بل تتحقق أيضا بفضل نظام التعليق
املس��تقل املع��روف  ®TAK-4فالجن��ود ال يس��تطيعون
االكتف��اء مبحرك صغري قليل الجه��د أو نظام تعليق ثانوي
مح��دود ال يحققان الرسعة املطلوب��ة فوق الطرق الوعرة
يف مس��ارح العمليات املحفوفة باملخاطر الشديدة ،ولكن
مع وجود النظام  Core1080ميكن تصميم املحرك بحيث
يكون قابال للتطوير تبعا للمستجدات الجديدة يف ميادين
القتال وقادرا عىل تقديم نفس املس��توى من األداء بغض
النظر عن حمولة املركبة.
فالجن��ود الذي��ن يعتمدون عىل املرون��ة يحتاجون إىل
الق��درة ع�لى أداء أي مهمة ب�شرط أن تك��ون مركبتهم
التكتيكية املدولبة قادرة ع�لى تعزيز الوعي امليداين ،وأن
تكون م��زودة بقدرات متكنها من التغل��ب عىل العبوات
الناس��فة البدائي��ة والتغل��ب عىل أجهزة التش��ويش عىل
الرادار حتى ميكنهم إنجاز مهمتهم بنجاح .وتزود املركبات،
املجهزة بربج مدفع رش��اش قادر عىل الدوران بزاوية 360
درج��ة وأنظمة اتص��االت وقرون استش��عار حديثة ،تزود
القادة العس��كريني بالوع��ي امليداين ال�لازم والقدرة عىل
جمع املعلومات االس��تخباراتية الالزمة عن أرض املعركة.
أما بالنس��بة إىل املهام الش��ديدة الخط��ورة فمن املمكن
إضافة املزيد من الصفائح والدروع مبا مينح القوات املرونة
الالزمة لتعديل مواصفات املركبة تبعا ملتطلبات املهمة.

الحامية
ال يق��ف مصطل��ح الحامية عن��د حد التصفي��ح .وقد
اس��تغلت رشكة «أوش��كوش ديفنس» خربته��ا الطويلة يف
إنتاج نظام حامي��ة أطقم املركبات املتط��ور Core1080
الذي يؤمن للمركبة أفضل قدر ممكن من الحامية مقارنة
مبثيالته��ا من املركبات األخرى .وتحرص رشكة “أوش��كوش
ديفن��س” عىل زي��ادة ق��درة املركب��ة ع�لى التحمل إىل
أقىص حد عن طريق اس��تخدام ال��دروع والزجاج املقوى
واألساليب الهندسية الالزمة لعزل طاقم املركبة بعيدا عن
مصدر االنفجار .ومن الجدير بالذكر أن حامية املركبة ضد
التفجريات تبدأ من أسفل املركبة نفسها ،حيث يتم تصميم
هي��كل املركبة عىل ش��كل حرف  Vإلبع��اد االنفجار عن
مقصورة ال��ركاب .كام تم تصميم كافة األرضيات واملقاعد
والكوابح بحيث تكون ق��ادرة عىل امتصاص قوة االنفجار
وعزل أعض��اء الطاقم عن الجزء األعظ��م ألي انفجار .أما
من الخارج فتعمل صفائح الدروع والزجاج الباليستي عىل
التصدي للمقذوفات ذوات األعرية االعتيادية.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن املركبة التكتيكي��ة الخفيفة
املش�تركة  Joint Light Tactical Vehicle - JLTVالتي
أنتجتها رشكة “أوشكوش ديفنس” تخضع حاليا لالختبارات
األخرية املتعلقة بالحامية واألداء واالعتامدية التي تجريها
وزارة الدفاع األمريكية .وتس��تعد هذه املركبة للدخول يف
مرحلة اإلنت��اج املبديئ خالل الصيف الح��ايل .ومع وجود
ح��وايل  10,000مركبة تكتيكية خفيفة مش�تركة ()JLTV
مجه��زة بنظ��ام  Core1080يف ميادين القت��ال يف الوقت
الراه��ن ،تأيت خ�برات القتال الحي لتضي��ف إىل مهنديس
رشكة “أوش��كوش” مزيدا من املعرفة واس��تيعاب الحامية
الباليستية ،ومن ثم تطوير أساليب اللحام والتجميع .ومع
تسليمنا بأن أفضل هجوم قد يتعرض لهجوم مضاد شديد،
تبدو الحاجة ماس��ة إىل االس��تعانة بأفضل وس��يلة متاحة
للحامية.
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أﺳطول ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻲ وﯾﻠﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣدرﻋﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
اﻟﻣﮭﺎم ﻣن ﺷرﻛﺔ أوﺷﻛوش Oshkosh M-ATV
®

إن ﻓﻲ ﺣﺻول ﻗواﺗﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺗﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻧﻘل
ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻣﻣﮭدة وﺳﻌﺔ ﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ وﺳرﻋﺗﮭﺎ وﺗوﻓﯾرھﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻗواﺗﻛم
ﻣﺟﮭزة ﺟﯾداً ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﮭدﯾدات ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.
ﻛل ﻋرﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﺑﺎت ﺷرﻛﺔ أوﺷﻛوش اﻟﻣدرﻋﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ واﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻸﻟﻐﺎم واﻟﻛﻣﺎﺋن واﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺿﺎرﯾس  Oshkosh® MRAP All-Terrain (M-ATV) Vehiclesﻗد ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ
وإﺛﺑﺎت ﺟدارﺗﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﮭﺎم – ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﻌرﻛﺔ.
ﻓﺷرﻛﺔ أوﺷﻛوش دﯾﻔﻧس  Oshkosh Defenseﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻔﮭم وﺗدرك اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ
ﻟﻘواﺗﻛم وﻋﻠﯾﮫ ،ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ أﺳطول ﻣن اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣدرﻋﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗواﺗﻛم.
ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣدرﻋﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ أوﺷﻛوش  Oshkosh M-ATVﺑﯾن أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ وإﺛﺑﺎت ﺟدارﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﻌرﻛﺔ وﺑﯾن اﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗدﻋم ﻗواﺗﻛم ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﮭﺎم ﻓﯾﮫ.
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ملف العدد

بعد مرور  35عامًا

جمـلــس التعـــاون لــدول اخلليـــج العربيــــــة
ميثل مرور  35عاماً عىل
انشاء مجلس التعاون لدول
الخليج العربية محطة زمنية
مهمة للتعرف عىل مسرية
املجلس وأبرز انجازاته خالل
تلك الفرتة ،فضالً عن رصد
أهم التحديات التي تواجه
العمل الخليجي املشرتك ،ويف
”
هذا العدد ،تسلط “
الضوء عىل هذه املسرية،
إسهاماً منها يف دعم مسرية
هذا االطار املؤسيس الجامع
للشعوب الخليجية وأحالمها
وطموحاتها.
إعداد :التحرير

اس��تطاع مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية منذ
قمت��ه األوىل الت��ي انعق��دت يف أبوظب��ي يف مايو عام
 1981أن يثب��ت أن��ه من أهم التجمع��ات اإلقليمية يف
املنطقة والعامل ،ليس فقط ألنه اس��تطاع أن يظل صامدا ً
يف مواجة التحديات الخط�يرة التي واجهته ،طيلة هذه
الس��نوات الخم��س والثالثني  ،وإمنا أيض��اً ملا حققه من
إنجازات عىل األصعدة املختلفة ،السياس��ية واالقتصادية
واألمنية والدفاعية ،كام اس��تطاع املجلس أن مييض قدماً
باتجاه تعزيز املواطنة الخليجية ،ويحقق آمال الشعوب
الخليجي��ة يف األم��ن واالس��تقرار والتنمي��ة واالزدهار.
كام يحس��ب للمجلس أنه نج��ح يف تطوير آليات عمله
طيلة هذه الس��نوات حتى ميكن��ه التفاعل بإيجابية مع
املس��تجدات واملتغريات الداخلية والخارجية ،وأثبت أن
إرادة التع��اون والتكامل بني دول��ه قويّة وعميقة وأكرب
66
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بات اجمللس إطارًا
اجلماعي
قويًا لألمن
ّ
وسياجًا حلماية
مكتسبات دوله
والتصدي لألخطار
التي تعرتضها

م��ن أي معوق��ات أو صعوبات ،ألنها تنب��ع من اإلميان
بوحدة التحدي واملصري.
لقد م ّر املجلس منذ تأسيسه يف مايو عام  1981بالعديد
م��ن املحطّ��ات واملنعطف��ات املهم��ة التي خط��ا فيها
خط��وات كبرية إىل األمام عىل طريق التضامن والوحدة،
واس��تطاع أن يحافظ عىل وجوده ويع ّمق حضوره عىل
الساحتني اإلقليمية والدولية ،وعىل الرغم من التحدّيات
واألزمات الصعبة التي اعرتضت مس�يرته فإنه اس��تطاع
أن يواجهها مبوقف واحد ورؤية متّس��قة ،ما أس��هم يف
تعميق اإلميان الشعبي به وبأهميته كمصدر لقوة دوله
وإطار لتعميق الوشائج بني شعوبها.
الجامعي ،وس��ياجاً
لقد ب��ات املجلس إطارا ً قوياً لألمن
ّ
لحامي��ة مكتس��بات دول��ه والتص��دي لألخط��ار التي
تعرتضها ،وأصبح يلعب دورا ً مؤثرا ً يف إدارة األزمات التي

بيــــــة :اجنــــــــازات وحتــــــديـــات

تشهدها املنطقة ،خالل الس��نوات املاضية ،هذا إضافة
إىل تزايد الثقة الدولية به بصفته قوة اس��تقرار وتنمية
يف إط��اره اإلقليمي ،وذلك بفضل السياس��ات الحكيمة
لقادت��ه الذي��ن يقدّمون املثل عىل بع��د النظر والرؤية
الثاقبة والعمل من أجل التنمية واالس��تقرار والسالم يف
بالدهم واملنطقة.
وقد جسدت القمة التشاورية الخليجية السادسة عرش
التي اس��تضافتها مدينة جدة يف شهر مايو املايض 2016
قوة التوافق بني قادة دول املجلس عىل استكامل مسرية
األه��داف الخليجية العلي��ا ،ومبا يحقق أك�بر قدر من
التكامل يف شتى املجاالت.
التأسيس واألهداف
ت�� َّم اإلعالن عن إنش��اء مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية خالل اجتامع قادة دول الخليج الست (اململكة

عمق اجمللس
االميان الشعبي به
وبأهميته كمصدر
لقوة دوله وإطار
لتعميق الوشائج بني
شعوبها

العربية الس��عودية ،الكويت ،اإلمارات العربية املتحدة،
قط��ر ،البحرينُ ،عامن) يف العاصم��ة اإلماراتية أبوظبي
خ�لال الف�ترة ( )25-26ماي��و  ،1981وأُطلق عىل هذا
االجت�ماع “قمة التأس��يس”؛ حيث تم خالل��ه التوقيع
عىل النظام األسايس للمجلس ،والذي هدف إىل تحقيق
التع��اون ب�ين دول الخلي��ج الس��ت وتنمي��ة عالقاتها،
وتحقيق التنس��يق والتكامل والرتاب��ط والصالت القامئة
ب�ين ش��عوبها يف مختلف املج��االت .وانطل��ق املجلس
كمنظم��ة إقليمية تجمع بني أعضائها عوامل مش�تركة؛
أهمه��ا التش��ابه االجتامع��ي يف الع��ادات والتقالي��د،
والتشابه االقتصادي يف املوارد واإلنتاج والبيئة ،فضالً عن
القرب الجغرايف ،ونظمها السياسية امللكية ،باإلضافة إىل
عاميل اللغة والدين.
وقد أوضحت ديباجة النظام األس��ايس ملجلس التعاون
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الذي وقَّعه قادة الدول الست يف  25مايو  1981عوامل
قيام املجلس  ،حين�ما نصت عىل أنه ..“ :إدراكًا منها ملا
يربط بينها من عالقات خاصة وسامت مشرتكة وأنظمة
متشابهة أساس��ها العقيدة اإلس�لامية ...وإميانًا باملصري
املش�ترك ووح��دة الهدف الت��ي تجمع بني ش��عوبها...
ورغب��ة يف تحقي��ق التنس��يق والتكامل في�ما بينها مبا
يخدم األهداف الس��امية لألمة العربية ...واستكامالً ملا
بدأته من جهود يف مختلف املجاالت الحيوية التي تهم
ش��عوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصوالً
إىل وح��دة هدفها ...ومتش�� ًيا مع ميث��اق جامعة الدول
العربية الداعي إىل تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى...
وتوجي ًه��ا لجهودها إىل م��ا فيه دعم وخدم��ة القضايا
العربية واإلس�لامية ،وافقت فيام بينها عىل إنشاء هذا
املجلس” ويف هذا اإلطار حدد النظام األس��ايس أهداف
مجلس التعاون األساسية فيام ييل:
* تحقي��ق التنس��يق والتكام��ل والرتاب��ط بني الدول
األعضاء يف جميع امليادين وصوالً إىل وحدتها.
* تعمي��ق وتوثيق الرواب��ط والصالت وأوجه التعاون
القامئة بني شعوبها يف مختلف املجاالت.
* وض��ع أنظم��ة متامثلة يف مختل��ف امليادين مبا يف
ذلك الش��ؤون االقتصادية واملالية ،والش��ؤون التجارية
والجامرك واملواصالت ،والش��ؤون التعليمية والثقافية،
والش��ؤون االجتامعي��ة والصحية ،والش��ؤون اإلعالمية
والسياحية ،والشؤون الترشيعية واإلدارية.
* دف��ع عجلة التق��دم العلمي والتقن��ي يف مجاالت
الصناعة والتعدين والزراعة والرثوات املائية والحيوانية،
وإنش��اء مراكز بحوث علمية وإقامة مش��اريع مشرتكة
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وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
وإضافة إىل ما س��بق ،فإن دراس��ة الظروف والتطورات
التي أحاطت باملجلس منذ نش��أته يف مايو  1981تؤكد
أن أحد أهم األهداف التي أنشئ من أجلها هي الدفاع
عن أعضائه الست يف مواجهة األخطار املحدقة ،وتكوين
ق��وة رادعة لحامية أمنه��ا الوطن��ي والقومي عىل حد
س��واء ،وليس أدل ع�لى ذلك من أن املجل��س أكد منذ
قمت��ه األوىل يف مايو  1981ع�لى “أن العدوان عىل أي
دولة عضو يف املجلس يعترب عدوانًا عليها جمي ًعا ،وتلتزم
جمي��ع الدول األعض��اء بالتضامن م��ع الدولة املعتدي
عليها”.

لقد كان للمغفور له -بإذن الله تعاىل -الش��يخ زايد بن
س��لطان آل نهيان –طيب الله ثراه -دور بارز يف إنش��اء
“مجلس التعاون ل��دول الخليج العربي��ة” من منطلق
إميان��ه بأهمية الوحدة وقيمته��ا ،وكان انطالق املجلس
م��ن أبوظبي يف مايو ع��ام  1981عالمة بارزة عىل دعم
دولة اإلمارات العرب ّية املتحدة ملس�يرة العمل الخليجي
املش�ترك ،وخالل الس��نوات املاضية أس��همت اإلمارات
بإيجاب ّي��ة ،ع�لى املس��تويات املختلف��ة ،يف تعزيز هذه
املس�يرة وإنضاجها ،وبع��د ذلك كان للقيادة الرش��يدة
برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئي��س الدولة -حفظه الل��ه -دور مميّز يف دفع مجلس
التعاون إىل األمام ،وتقوية أس��س التعاون والتكامل بني
كل ما من شأنه دعم املجلس وتعزيز
دوله ،والتفاعل مع ّ
أركانه ،وذلك من منطلق إمي��ان دولة اإلمارات العربية
املتح��دة بأهمية مجل��س التع��اون الخليجي ورضورة
تطوي��ره وتحقيق أقىص ما ميك��ن تحقيقه من خطوات
بني أعضائه عىل صعيد التنس��يق والتعاون والتكامل يف
مختلف املجاالت.
وال ش��ك يف أن إميان اإلمارات ب��دور املجلس يعود إىل
كونها خاض��ت تجربة االتحاد وكون��ت تجربة اتحادية
قوية ،حيث شكل قيام اتحاد اإلمارات دافعا قويا لبقية
دول الخليج العربي��ة للقيام بخطوة مامثلة ،فبعد قيام
دولة االتحاد كام يقول املغفور له بإذن الله تعايل ،الشيخ
زايد  ،طيب الله ثراه“ :تش��جعت دول الخليج وكونت
مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربي��ة وأصبح اتحاد

اإلمارات ومجلس التع��اون عضوين فاعلني يف الجامعة
العربية وس��ندا وعونا لألم��ة العربية ،ومل يتقاعس يوما
عن أداء الواجب تجاه األش��قاء وإن ش��اء الله نس��تمر
ونضاع��ف من هذا الواجب وتعلم دل��وة اإلمارات مع
الدول الش��قيقة يف مجلس التع��اون يف إطار من التآزر
والتالحم لتحديد سياستها وعالقاتها اإلقليمية والدولية
اس��تنادا إىل الحقائق الجغرافية والسياسة واالقتصادية
القامئ��ة ووفق��ا ملصالحه��ا القومية وذلك م��ن منطلق
انتامئهام العريب واإلسالمي”.
وال تنظر دولة اإلم��ارات -مثلها يف ذلك مثل بقية دول
الخلي��ج العربية -إىل املجل��س باعتباره منظمة إقليمية
مس��تقلة عن جس��م األم��ة العربية ،بل تعت�بره جهدا ً
عربياً يس��هم يف تعزيز التضامن العريب ،مبا يعود بالخري
ال ع�لى أبناء هذا الجزء من الوطن العريب فحس��ب بل
ع�لى األمة العربية كلها .ومن ث��م مثلت العالقات مع
ال��دول الخم��س األخ��رى األعضاء يف مجل��س التعاون
لدول الخليج العربية إحدى السامت الرئيسة للسياسة
الخارجي��ة اإلماراتية حتى قبل تاريخ تش��كيل املجلس
نفس��ه يف عام  ،1981واستند ذلك إىل العوامل املشرتكة
التي تربط اإلمارات بهذه الدول ،وهي التاريخ والثقافة
واللغة وغريها من العوامل التي سبقت اإلشارة إليها.
ومن��ذ إعالن ميالد مجلـس التع��اون لدول الخلـيج
العربي��ة ،وكان��ت دولة اإلم��ارات العربية
املتح��دة وم��ا زالت س��باقة يف دعم
املجل��س واملس��اهمة الفاعل��ة
يف كل م��ا من ش��أنه تقوية
العمل الخليجي املشرتك،
م��ن منطل��ق اإلدراك
الواع��ي لخط��ورة
التحدي��ات الت��ي
تفرزه��ا البيئ��ة
املحيطة ،والتي
تستهدف
دول املجل��س
جميعه��ا دون
اس��تثناء ،ومن
ث��م تتطل��ب
رؤي��ة متكامل��ة
ومتس��قة للتعامل
معه��ا والتص��دي
ملخاط��ره .كام حرصت
اإلم��ارات ع�لى تطوي��ر
عالق��ات التع��اون الثنايئ مع
دول املجلس من خالل االتفاقيات
الثنائية املشرتكة وفعاليات اللجان العليا
املش�تركة ،والتواصل والتشاور املستمرين من
خالل الزيارات املتبادلة عىل املس��تويات كافة ،مبا يعزز
م��ن صالب��ة دول املجلس .كام حرصت عىل املش��اركة

عىل مختلف األصع��دة ،خاصة عىل الصعيد االقتصادي
والتجاري والصناعي واالستثامري.

اإلمارات تعترب
اجمللس جهدًا
عربيًا يسهم يف تعزيز
التضامن العربي
املشرتك

الفاعل��ة يف كاف��ة اللق��اءات الخليجي��ة وع�لى جميع
املس��تويات من منطلق إميان راسخ بأهميتها يف تقريب
وجه��ات النظر وخدمة ش��عوب املنطقة ومد جس��ور
التفاه��م والتع��اون والرتاب��ط يف ما بينه��ا ،ومبا يحقق
املزي��د من اإلنجازات ملا فيه خري وصالح ش��عوب دوله

مجلس التنسيق اإلمارايت -السعودي ودعم
العمل الخليجي املشرتك

مجلس التنسيق الس��عودي -اإلمارايت الذي تم اإلعالن
عن��ه يف ماي��و  2016ميث��ل مرحل��ة جديدة يف مس��ار
العالقات الثنائية بني الدولتني ،من شأنها تعزيز الرشاكة
االسرتاتيجية بينهام ،وسيكون لها مردودها اإليجايب عىل
العمل الخليجي املشرتك ،ومواجهة التحديات واملخاطر
التي تهدد األمن الخليجي والعريب بوجه عام ،سواء فيام
يتعل��ق بتطورات األوض��اع يف اليمن عىل ضوء عمليتي
عاصف��ة الحزم وإعادة األمل ،أو فيام يتعلق بالتنس��يق
املشرتك ملواجهة مخاطر التطرف واإلرهاب يف املنطقة،
أو التص��دي ألي تدخ�لات حارجي��ة تس��تهدف أم��ن
واستقرار دول املجلس والدول العربية بوجه عام.
وكان الفتاً أن اتفاق تأس��يس مجلس التنسيق اإلمارايت-
السعودي نص عىل نقطة مهمة ،وهي أن إنشاء املجلس
واملهام املوكلة له ال يخ��ل بااللتزامات والتعاون القائم
بني دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية ،وذلك
يف تأكي��د بالغ عىل حرص الدولتني عىل منظومة مجلس
التعاون ل��دول الخليج العربي��ة ،ودفعها قدماً إىل
األمام ،خاص��ة أن هذا املجلس هو محاولة
لبلورة أداة جديدة تتجاوز تعقيدات
آليات العم��ل التقليدي��ة التي
تتطلب قواعد وإجراءات قد
تس��تغرق بعض الوقت،
م��ن أج��ل بل��ورة
مواق��ف حاس��مة
تجاه املستجدات
واألزمات
الطارئ��ة .وهذا
ما ع�برت عن
ترصيحات
صاحب السمو
الش��يخ محمد
ب��ن زاي��د آل
نهي��ان ،ويل عهد
أبوظب��ي نائ��ب
القائد األعىل للقوات
املس��لحة ،مبناس��بة
اإلعالن عن هذا املجلس،
حيث أكد س��موه عىل عمق
ما يرب��ط البلدين الش��قيقني من
عالقات أخوية وصلبة تس��تند إىل إرادة
قوية ومشرتكة لتحقيق مصالح البلدين وتعزيز
دورهام يف تحقيق أمن واستقرار املنطقة ،مشريا ً إىل أن
التحديات املاثلة أمام املنطق��ة تحتم مضاعفة الجهود
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والتنسيق املكثف والتشاور املستمر ملواجهة األجندات
الخارجية ومخاطر اإلرهاب والتطرف.

مجلس التع��اون لدول الخلي��ج العربية ...
مسرية حافلة من اإلنجازات
اس��تطاع مجلس التعاون ل��دول الخلي��ج العربية منذ
تأسيسه يف مايو  1981أن يحقق العديد من اإلنجازات،
سواء فيام يتعلق بتنفيذ العديد من املشاريع املشرتكة،
أو في�ما يتعل��ق بتطوير مس��توى التنس��يق والتعاون
والتكامل ،وتحقيق التنسيق والتكامل والرتابط يف جميع
امليادي��ن ،وص��والً إىل وحدتها ،أو في�ما يتعلق بتطوير
آلي��ات عمله ،وميك��ن تناول إنج��ازات مجلس التعاون
لدول الخليج العربية عىل النحو التايل:

 -1عىل الصعيد السيايس:
اس��تطاع مجلس التعاون ل��دول الخلي��ج العربية منذ
نش��أته أن يعم��ل كإط��ار موح��د متت��زج في��ه الرؤى
والتص��ورات املختلفة لدوله يف محاول��ة للتقريب فيام
بينها وتوحي��د مواقفها ورؤاها تج��اه مختلف القضايا
الداخلية واإلقليمية والدولية ،وخلق شبكة من املصالح
املتش��ابكة أساس��ها الروابط املش�تركة ووحدة الهدف
واملصري .وش��هد العمل الخليجي املش�ترك ،س��واء عىل
املس��توى الثن��ايئ أو الجامعي ،طفرة كب�يرة ،من خالل
تعميق مس�يرة مجلس التعاون والتنس��يق يف مختلف
املجاالت .حي��ث واصل قادة دول املجلس ،اجتامعاتهم
ولقاءاته��م لبحث التطورات يف املنطقة والعامل ،وتعزيز
التعاون الثنايئ .وقد أسهم التجانس بني دول املجلس يف
تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية  ،ترتكز عىل
مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
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واحرتام سيادة كل دولة عىل أراضيها ومواردها واعتامد
مبدأ الحوار الس��لمي وسيلة لفض املنازعات األمر الذي
أعطى املجلس قدرا كبريا من املصداقية كمنظمة دولية
فاعلة يف هذه املنطقة الحيوية للعامل بأرسه.
وب��دا هذا التجان��س يف املواقف القوي��ة التي اتخذها
املجل��س يف الدفاع ع��ن مصالح أعضائ��ه ،ويف مواجهة
املخاطر املش�تركة الت��ي تواجه دول املجل��س ،وتجلىَّ
ذل��ك بوضوح يف توحيد الق��رار الخليجي الرسيع بقطع
العالقات وتجميدها م��ع إيران يف يناير  ،2016ردا ً عىل
االعت��داءات اإليرانية املتك��ررة ،أو االنخراط يف عمليتي
“عاصف��ة الحزم” و”إعادة األم��ل” يف مارس عام 2015
لردع التمدُّد الحويث املدعوم من طهران ،وقطع الطريق
أمام األعامل التخريبية التي يقوم بها ما يس�� َّمى “حزب
الله” اللبناين.

ومنذ انطالق��ة مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية،
كان تأكي��ده الواض��ح عىل املواق��ف الثابت��ة الرافضة
الس��تمرار احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث( :طنب
الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس) ،والتأكيد عىل دعم
املجلس ،حق الس��يادة لإلم��ارات العربية املتحدة ،عىل
جزرها الثالث ،وع�لى املياه اإلقليمي��ة واإلقليم الجوي
والجرف القاري ،واملنطق��ة االقتصادية الخالصة للجزر،
باعتبارها جزءا ً ال يتجزأ م��ن اإلمارات العربية املتحدة،
واعتبار أن أي مامرس��ات أو أعامل تقوم بها إيران عىل
الجزر الثالث ،الغية وباطلة ،وال تغري ش��يئاً من الحقائق
التاريخية والقانونية .واس��تنكر املجل��س ،عىل الدوام،
الترصيح��ات غري املس��ؤولة املتكررة ،الت��ي تصدر من
بعض املس��ؤولني اإليرانيني ،بشأن دول املجلس ،باعتبار
ذلك تدخالً س��افرا ً يف ش��ؤون الدول األعضاء الداخلية،
وال يخ��دم تحس�ين العالقات وتطويره��ا ،والتأكيد عىل
املواق��ف الثابتة ،ب��أن العالق��ات مع إي��ران يجب أن
تبنى عىل أسس ومبادئ حس��ن الجوار ،وعدم التدخل
يف الش��ؤون الداخلية ،واح�ترام س��يادة دول املنطقة،
واالمتناع عن استخدام القوة ،أو التهديد بها.
وبطبيع��ة الح��ال ،م��ا كان مبق��دور مجل��س التعاون
أن يحقق االس��تمرارية ،ل��وال وجود نوع م��ن التوافق
والتعاون السيايس فيام بني دوله ،وعزز من ذلك ما ييل:
كثافة حجم التفاعالت السياس��ية بني دول
املجلس س��واء من خالل االجتامعات التي تتم يف إطاره
عىل مختلف املستويات أو عرب اللقاءات الثنائية.
الحرص ع�لى االنتظ��ام يف دوري��ة انعقاد
املجلس عىل مختلف مستوياته ،بد ًءا من املجلس األعىل
ال��ذي ميثل القادة ،م��رو ًرا باملجالس الوزاري��ة ،وانتهاء
باجتامع��ات اللجان الفرعية مع الحرص عىل املش��اركة

فيها عىل أعىل مس��توى برصف النظر عن أية خالفات..
وكان الفتًا أن اجتامعات املجلس األعىل كانت هي األكرث
انتظا ًم��ا ومل تنقط��ع عىل اإلطالق حت��ى خالل األزمات
اإلقليمية والعاملية الحادة.
استحداث عدد من اآلليات األخرى لتحقيق
املزي��د من التع��اون بني دول املجل��س ويف إطاره ،مثل
آلية القمة التش��اورية التي ب��دأ تطبيقها يف مايو 1999
والهيئة االستش��ارية الخليجية التي متت املوافقة عليها
يف قم��ة الكويت س��نة  1997بهدف فت��ح املجال أمام
املشاركة الشعبية يف قضايا االندماج والتكامل  ،وإنشاء
هيئ��ة تنموي��ة واقتصادي��ة جامعة ل��دول املجلس يف
القمة التش��اورية بجدة يف مايو  ،2016لتذليل العقبات
لتحقيق التكامل االقتصادي املنشود
 -2عىل الصعيد االقتصادي
تتمي��ز دول مجل��س التع��اون لدول الخلي��ج العربية
الس��ت ،بتامثل الوضع االقتصادي إىل حد كبري ،وكذلك
متاثل الرتكيبة السياسية واالجتامعية ،مع تطلع كل منها
إىل تقليل االعتامد ع�لى النفط ،وتنويع مصادر الدخل،
وبفضل هذه العوامل استطاع املجلس أن يخطو بثبات
نحو التعاون والتكامل االقتصادي بني أعضائه ،فأقر من
اآلليات التي تضمن تفعي��ل التعاون بني أعضائه ،وكان
آخره��ا ما أقرته القمة الخليجية التش��اورية يف جدة يف
مايو  2016بإنش��اء هيئ��ة تنموي��ة واقتصادية جامعة
ل��دول املجلس ،تس��تهدف باألس��اس تذلي��ل العقبات
لتحقي��ق التكامل االقتصادي املنش��ود ال��ذي يتفق مع
ما أقره النظام األس��ايس ملجلس التعاون الخليجي .ومن
مهام هذه الهيئ��ة ،العمل عىل تعزيز التعاون الخليجي
املش�ترك يف املجاالت االقتصادي��ة والتنموية ،والنظر يف
السياس��ات والتوصيات والدراس��ات واملرشوعات التي
تهدف اىل تطوير التنسيق والتكامل بني الدول األعضـاء
يف املج��االت االقتصادية والتنموية ،وتش��جيع وتطوير
وتنسيق األنشطة القامئة بني الدول األعضاء يف املجاالت
االقتصادية والتنموية ،واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات
أو توصي��ات ،وكذلك متابعة تنفيذ ق��رارات واتفاقيات
وأنظم��ة مجلس التعاون املتعلق��ة بالجانب االقتصادي
والتنموي.
وال ش��ك يف أن إنش��اء هيئة تنموية واقتصادية جامعة
ل��دول املجلس يع�بر عن رؤية عميقة تنب��ع من الفهم
املش�ترك لدول املجلس لطبيعة التحدي��ات االقتصادية
الناجمة عن تراجع أس��عار النفط ،م��ع ما بات يتطلّبه
ذل��ك من وضع الخطط املش�تركة للدخول يف مرحلة ما
بعد النفط ،وس��يتم تنفيذ هذه الهيئة اس��تنادا ً إىل آراء
وأف��كار مجموعة من املتخصص�ين واملفكرين من أبناء
دول املجلس ،سيس��عون بجهوده��م إىل تحقيق هدف
“املواطنة االقتصادية الكاملة” ،استكامالً ملا تم تحقيقه
يف مجال الرشاكة االقتصادية الخليجية خالل الس��نوات
املاضية ،واس��تجابة كذلك لرتاجع نس��بة النمو ،وتنامي

منذ انطالقة
اجمللس وهو يؤكد
على املواقف الثابتة
الرافضة الستمرار
احتالل ايران للجزر
االماراتية الثالث
مخ��اوف العج��ز يف املوازن��ات العامة ج��راء انخفاض
عائدات النفط بسبب تراجع أسعار النفط عاملياً.
والواقع أن املج��ال االقتصادي ميثل أحد أبرز اإلنجازات
يف مس�يرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،خاصة
أن املجل��س نجح يف تحقيق ث�لاث مراحل من التكامل
االقتص��ادي ،م��ن أص��ل أربع مراح��ل ،وفقاً مل��ا متليه
النظري��ات االقتصادي��ة العاملية ،والتي تبدأ بتأس��يس
منطق��ة للتجارة الح��رة ،وتنتهي بالوح��دة االقتصادية،
مرورا ً بإقامة اتحاد جمريك ،وس��وق خليجية .وال شك يف
أن االتحاد الجمريك والس��وق املش�تركة اللذان أطلقهام
مجلس التعاون الخليجي بني الدول األعضاء كانا س��بباً
رئيس��اً لزي��ادة التبادل االقتص��ادي ،ك�ما أن االتفاقية
االقتصادي��ة  ،2001الت��ي حلت مح��ل اتفاقية ،1983
كانت س��بباً رئيس��اً للتحول من “مرحل��ة التعاون” بني

الدول األعضاء ،إىل “مرحلة التكامل” ،حيث تم مبوجبها
إزالة كل الحواجز الجمركية وغري الجمركية عىل التجارة،
وتوحيد الرسوم الجمركية مع الدول غري األعضاء ،بواقع
 5%عىل السلع األجنبية املس��توردة من خارج االتحاد.
وركزت االتفاقية عىل بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل
املتغ�يرات االقتصادية املحلي��ة والدولية ،ولتع ِّزز العمل
الخليجي املش�ترك فيام يتعلق بإنش��اء االتحاد الجمريك
والس��وق الخليجية املش�تركة واالتح��اد النقدي ،وتلك
البنود متثِّل محطات مه َّمة يف مس�يرة التعاون لتحقيق
التكامل االقتصادي الخليجي بشكل كامل.
ومع نهاية عام  2008اس��تطاعت دول املجلس أن تنهي
ما تطلَّبت��ه مرحلة االتحاد الجم��ريك بنجاح؛ وذلك من
خالل التنس��يق واإلجراءات ،وتوحي��د القوانني الخاصة
بالجامرك ،واملواصفات القياس��ية للسلع ،واتفقت دول
املجلس يف عام  2008ع�لى الدخول يف مرحلة جديدة؛
هي إقامة الس��وق الخليجية املش�تركة ،وهذه املرحلة
تنط��وي عىل تحرير عن��ارص االنتاج وحركة االس��تثامر
أمام مواطني دول املجل��س يف مجاالت التنقل واإلقامة
و العم��ل يف القطاع��ات الحكومية واألهلي��ة و التأمني
االجتامعي والتقاعد و مامرس��ة املهن والحرف ومزاولة
كل األنشطة االقتصادية واالستثامرية والخدمية و متلّك
العق��ار و تنقل رؤوس األم��وال والبضائع والخدمات و
املعاملة الرضيبية و تداول األس��هم ورشاءها وتأس��يس
ال�شركات و التعلي��م والصحة والخدم��ات االجتامعية.
ومنذ فرباير  2010دخل��ت حيز التنفيذ اتفاقية االتحاد
النق��دي ،وتتواصل الجهود حالياً م��ن أجل التوصل إىل
تحقيق هدف العملة الخليجية املوحدة.
ويف مج��ال تطوي��ر البنية األساس��ية الالزم��ة لتحقيق
التكامل االقتصادي مبا يحقق تشابك املصالح ،فقد رشع
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املجل��س يف برنام��ج الربط الكهربايئ بني دوله الس��ت،
وهو من ش��أنه تش��غيل محطات توليد تعم��ل بالغاز
مبا يخفض كلف��ة اإلنتاج بنحو  30٪مقارنة باس��تخدام
املش��تقات النفطي��ة ،إضافة إىل الوفورات الناش��ئة عن
اس��تغناء بعض دول املجلس عن إنشاء محطات إضافية
واالس��تفادة من فائض اإلنتاج لدول أخ��رى ،وباإلضافة
إىل الربط الكهربايئ فقد تم ربط ش��بكات الرصف اآليل
للعمالت لدول مجلس التعاون بالشبكة الخليجية ،ومن
ثم أصبح بإمكان املواطن الخليجي السحب من حسابه
من أي آلة رصف آيل يف دول املجلس بنفس الكلفة التي
يدفعها يف بلده .وأك��دت االتفاقية االقتصادية املوحدة
عىل دعم وتشجيع إنشاء مرشوعات مشرتكة بني الدول
األعضاء س��واء كانت برؤوس أم��وال عامة أو خاصة أو
مشرتكة ،مبا يحقق التنمية املشرتكة والتشابك اإلنتاجي،
وق��د تعددت هذه املرشوعات وتوزعت بني مرشوعات
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تجارية وصناعية وزراعية ومالية وخدمات ومقاوالت.
وملتابع��ة جه��ود التكام��ل االقتص��ادي ،أنش��أ مجلس
التعاون إطا ًرا مؤسس ًيا غن ًيا ،اشتمل عىل مؤسسة الخليج
لالستثامر (الكويت) وهيئة املواصفات واملقاييس لدول
مجلس التع��اون (الرياض) واملكت��ب الفني لالتصاالت
(البحري��ن) ومرك��ز التحكي��م التجاري ل��دول مجلس
التع��اون (البحري��ن) والهيئ��ة اإلقليمية لنظ��م الطاقة
الكهربائية (قطر) وهيئة الربط الكهربايئ لدول املجلس
(الس��عودية) ،كام تم إق��رار قامئة باألنظم��ة اإللزامية
واالسرتش��ادية تغطي العديد من املجاالت مثل الزراعة
والصناع��ة والتجارة واملياه واملوان��ئ والنفط والوكاالت
والعالمات التجارية والتأمني وبراءات االخرتاع واألدوية
واللقاح��ات واإلحص��اء ،وكان آخرها الهيئ��ة التنموية
واالقتصادي��ة الجامع��ة ل��دول املجل��س يف قمة جدة

 -3تعزيز الرشاكة الخارجية مع القوى اإلقليمية والدولية
تع��د مس�يرة العالق��ات االقتصادي��ة واملفاوضات بني
دول املجلس والدول واملجموع��ات االقتصادية الدولية
من األهداف الرئيس��ية ملجلس التع��اون لدول الخليج
العربية ،ولتحقيق ه��دف إيجاد قوة تفاوضية خليجية
جامعية لدعم مرك��ز دول املجلس التفاويض مع الدول
واملجموع��ات االقتصادي��ة الدولي��ة يف ش��تى املجاالت
االقتصادية ،بدأت االتصاالت بني دول املجلس وعدد من
الدول واملجموعات العربية واإلقليمية والدولية بهدف
إيجاد وس��ائل لتطوير العالق��ات االقتصادية والتجارية
معها .وقد أقر املجلس الوزاري يف دورته الحادية عرشة
خالل شهر يونيو عام  1984مبدأ الدخول يف مفاوضات
مب��ارشة ب�ين دول املجل��س كمجموع��ة وب�ين الدول
واملجموع��ات االقتصادية الدولية ،ابت��داء باملجموعة
األوربي��ة واليابان ثم الواليات املتح��دة األمريكية .كام
قرر تش��كيل فريق م��ن الخرباء “ الفري��ق التفاويض “
بهدف مس��اعدة األمانة العام��ة يف اتصاالتها مع الدول
واملجموع��ات االقتصادية نيابة عن دول املجلس والذي
يتوىل رئاسته املنسق العام للمفاوضات .وفوض املجلس
األعىل يف دورته الس��ابعة خالل شهر نوفمرب عام 1986
املجلس الوزاري باعتامد أهداف وسياسات التعاون مع
الدول واملجموعات االقتصادية الدولية .
ونجح املجلس خالل السنوات املاضية يف تعزيز الرشاكة
م��ع العديد من الق��وى اإلقليمية والدولي��ة ،بداية من
الوالي��ات املتحدة وم��رورا ً بالص�ين وكوري��ا الجنوبية
والياب��ان والعديد م��ن دول االتح��اد األورويب ،ونهاية
بالهند واس�تراليا والعديد من دول أمريكا الالتينية .وال
شك يف أن اإلنجازات التنموية الكبرية التي حققتها دول
“مجلس التع��اون” ،وآليات التكام��ل التي طورتها عىل
مدى س��نوات طويلة ،ودورها يف تعزيز األمن اإلقليمي،
كلها عوامل دفعت القوى الدولية واإلقليمية املؤثرة إىل
بناء ال�شراكات االس�تراتيجية واالقتصادية مع املجلس،

وه��ذا إمنا يع��زز ال��دور العاملي لـ “مجل��س التعاون”
كقوة سياس��ية واقتصادية تس��تمد تأثريه��ا وحضورها
مام تحققه دول املجلس من نجاحات عىل املس��تويات
املختلفة وما تتمتع به من استقرار داخيل واحرتام دويل
ملواقفها وتو ّجهاتها ،التي تتس��م بالوس��طية واالعتدال
والتس��امح ،وجهدها يف تش��جيع الحوار بني الحضارات
واألديان والثقافات.
 -4عىل الصعيد األمني:
ش��كل اجتامع وزراء الداخلية ب��دول املجلس بالرياض
يف فرباي��ر  1982بداي��ة انط�لاق التنس��يق والتع��اون
األمن��ي الخليجي .واس��تطاع املجل��س تحقيق العديد
م��ن اإلنج��ازات األمنية ،م��ن بينها إقرار االس�تراتيجية
األمني��ة الش��املة يف الرياض يف ديس��مرب  ،1987وهي
عبارة عن إطار ع��ام للتعاون األمني بني الدول األعضاء
مبفهوم��ه الش��امل .كام توصل املجلس يف ش��هر فرباير
 2002إىل مرشوع اتفاقي��ة خليجية جديدة حول تبادل
تنفي��ذ العقوبات الس��البة للحرية ب�ين املجلس ،وهي
اتفاقي��ة إلزامي��ة ملن وقع وصادق عليه��ا وفق نصوص
موادها .وقـد وقع عليها وزراء داخلية كل من اإلمارات
والبحرين والس��عودية وع�مان يف اجتامعهم الـ  13يف
الري��اض ،كام باركها املجلس األع�لى يف دورته الـ  15يف
البحري��ن ديس��مرب  .1994ويف الع��ام  2003تم اعتامد
اس�تراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ملكافح��ة التط��رف املصح��وب باإلره��اب  .ويف العام
 2004وقعت الدول األعض��اء عىل اتفاقية دول مجلس
التع��اون لدول الخليج العربي��ة ملكافحة اإلرهاب  .كام
تم اعتامد تحديث وتطوير االسرتاتيجية األمنية الشاملة
ل��دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  .2008كام
ت��م اعتامد خطة التدريب املش�تركة للعاملني يف مجال
مكافح��ة اإلرهاب ،وتوقي��ع االتفاقية األمني��ة املعدلة
يف نوفم�بر  ،2012واتفاقية إنش��اء مق��ر جهاز الرشطة
الخليجية يف الع��ام ( 2015مقره دولة اإلمارات العربية
املتحدة).

ويحس��ب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
أنه��ا نجحت خ�لال األع��وام املاضية ،يف حامي��ة أمنها
واس��تقرارها ،من خالل كفاءة أجهزتها األمنية يف متابعة
ورصد والتص��دي للخاليا اإلرهابية ،وبتفعيل التنس��يق
يف م��ا بينها ،للكش��ف عن ه��ذه الش��بكات اإلرهابية،
التي كانت تن��وي تنفيذ عملي��ات إرهابية قبل إحباط
مخططاته��ا .ومن أجل تعزيز التع��اون األمني بني دول
املجلس ،وتفعي��ل جهود مكافحة التط��رف واإلرهاب،
فإنه��ا وقعت يف الدوحة يف نوفم�بر  2015عىل اتفاقية
إنشاء مقر جهاز الرشطة الخليجية ،والذي تقرر إنشاؤه
واس��تضافة اإلمارات له ،يف القمة الخليجية التي عقدت
يف الدوحة يف ديس��مرب  .2014ووقّع االتفاقية نيابة عن
حكوم��ة دولة اإلمارات (املق ّر) ،الفريق س��مو الش��يخ
س��يف بن زايد آل نهيان ،نائب رئي��س مجلس الوزراء

وزير الداخلية وعن األمانة العامة ملجلس التعاون لدول
الخلي��ج ،األمني العام للمجلس ،الدكتور عبداللطيف بن
راش��د الزياين .وترتبط دول مجل��س التعاون يف ما بينها
باتفاقي��ات وبروتوكوالت تتعلّق بالتعاون يف التحقيقات
واملباحث��ات الجنائي��ة وتنفي��ذ األح��كام واإلناب��ات
واإلعالن��ات القضائية الص��ادرة يف كل منها داخل دول
مجلس التعاون.
وتتلخّص مهام وأه��داف “الرشطة الخليجية” ،يف تبادل
املعلوم��ات الخليجية داخلياً وخارجياً ،حول األنش��طة
اإلجرامية الدولية املنظمة ،والعمل عىل وضع اساسيات
بيان��ات قواع��د املعلوم��ات ،بالتع��اون م��ع عدد من
املختص�ين يف مجال البصامت والقوائم لتبادلها ،وتقديم
رب��ط خدمات األجهزة الرشطية يف دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
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وميثل التع��اون يف مواجهة التط��رف واإلرهاب أولوية
لدى دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية ،التي
ت��درك أهمية التص��دي لهذا الخطر ،ال��ذي يهدد أمنها
واس��تقرارها .وهذا ما عرب عنه بوض��وح وزراء داخلية
دول املجلس يف ختام اللقاء التش��اوري الس��ابع عرش،
الذي انعق��د يف العاصمة الس��عودية الرياض يف أبريل
 ،2016حي��ث أكدوا تصميم دوله��م والتزامها مبكافحة
التنظيامت اإلرهابية التي تهدد األمن واالستقرار يف دول
املجل��س واملنطقة عموماً ،كام أش��ادوا مببادرة اململكة
العربي��ة الس��عودية إىل تأس��يس التحالف اإلس�لامي
ملحاربة تنظيم «داعش» اإلرهايب ،مبا يش��كله من خطر
ع�لى أمن واس��تقرار دول املنطقة والعامل .كام تش��ارك
دول املجلس ضمن الجهد الدويل للتصدي لخطر تنظيم
“داعش” اإلرهايب يف العراق وسوريا ،فضالً عن التحالف
اإلس�لامي العس��كري الذي دش��نته اململك��ة العربية
الس��عودية ،يف ديسمرب  ، 2015بهدف محاربة اإلرهاب
بجميع أش��كاله ومظاهره  ،من خ�لال مبادرات فكرية
وإعالمية ومالية وعسكرية.
 -5عىل املستوى الدفاعي والعسكري
من��ذ بداية مس�يرة املجلس حظي العمل العس��كري
املش�ترك باهت�مام ق��ادة دول مجلس التع��اون لدول
الخليـ��ج العربيـ��ة ،وذل��ك انطالقا من قناعة راس��خة
بوح��دة الهدف واملصري ،ويف هذا ت��م إقرار العديد من
الدراسات واألنظمة واالسرتاتيجيات التي عززت العمل
العس��كري املشرتك ،مثل :اس��تكامل الدراسات الخاصة
بالقيادة العس��كرية املوحدة ،ومجلس الدفاع املشرتك
لتحقيق التكامل الدفاعي ،التي متثّل عملياً يف التامرين
العسكرية املشرتكة ،وك َّراس اإلجراءات املوحدة للقوات
املس��لحة بدول املجلس ملجابهة الحوادث اإلش��عاعية،
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ميثل التعاون يف
مواجهة التطرف
واإلرهاب أولوية
لدى دول جملس
التعاون التي تدرك
أهمية التصدي لهذا
اخلطر الذي يهدد
أمنها واستقرارها
وتب��ادل اإلن��ذار املبكر عن أس��لحة الدمار الش��امل،
ومتابعة اس��تكامل احتياجات ومتطلبات مقر القيادة
العس��كرية املوحدة بالرياض واالنتهاء من إنشاء مبنى
مرك��ز العمليات البحري املوحد حيث تم اس��تالمة يف
شهر أغس��طس  2015والعمل جار عىل امتام اجراءات
االفتت��اح الرس��مي للمركز وتش��كيل الف��رق الخاصة
بدراس��ة مح��اور التكامل ب�ين دول املجلس حس��ب
األولوية املحددة لتلك املحاور طبقا لآليت:
 إع��داد اس�تراتيجية موح��دة للحامية ض��د الحرباإللكرتونية وحروب الفضاء االفرتايض.
 توافق وتكامل أنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالتللقوات املسلحة بدول املجلس
 االس��تمرار يف الس��عي لتوحي��د العقي��دة القتالي��ةواملفاهيم والتدريب املشرتك.

 تحديد القدرات واإلمكانيات واملوارد الحالية املتوفرةيف دول مجلس التعاون لخدمة املجهود الحريب والتكامل
الدفاعي.
 إيج��اد آلية تنس��يق موحدة للقوات املس��لحة بدولاملجل��س لرشاء األس��لحة واملع��دات واألجهزة وصنوف
الذخائر
 اختي��ار وإنش��اء مناطق  /مواقع تخزين اس�تراتيجيلألس��لحة واملعدات واالجهزة وصنوف الذخائر بني دول
املجلس.
ولعل من اإلنجازات املهمة ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية ع�لى الصعيد الدفاعي والعسكري،إنش��اء قوة
درع الجزيرة بعد حوايل خمس سنوات من قيام مجلس
التعاون الخليجي ،وتم تكامل تواجدها يف مقرها مبدينة
حفر الباطن باململكة العربية الس��عودية يف أكتوبر عام
 .1985وقد أنش��ئت يف البداية من خمسة آالف مقاتل
مبشاركة عنارص من دول املجلس الست ،وقدر أن يصل
عدده��ا إىل ما بني  25 – 22ألفًا .واس��تكامالً إلجراءات
التعاون والتنس��يق يف املج��ال العس��كري ،أقرت دول
املجل��س يف اجتامعها بالعاصم��ة البحرينية املنامة عام
 2000اتفاقية الدفاع املشرتك لدول املجلس ،والتي متثل
رضورة حيوية لتفعيل أمن الخليج واعتامده عىل الذات.
وتدع��و االتفاقي��ة إىل تعزيز التع��اون األمني بني دول
املجلس ،وإىل ترس��يخ الثقة بق��وات دفاع درع الجزيرة
واس��تكاملها ،لتصبح يف مقدمة الق��وى التي تدافع عن
أم��ن دول الخليج ،وتلزم الدول األعضاء بالدفاع عن أي
دولة منها تتعرض لتهدي��د أو خطر خارجي ،ومن أهم
بنود هذه االتفاقية:
 تنص املادة الثانية :عىل أن أي اعتداء عىل أي دولة مندول املجلس هو اعتداء عليها جمي ًعا ،وأي خطر يتهدد

إحداها إمنا يتهددها جمي ًعا.
 تدع��و امل��ادة الثالث��ة :إىل املبادرة فو ًرا إىل مس��اعدةالدول��ة أو ال��دول املعت��دى عليها ضم��ن دول مجلس
التعاون ،باتخاذ أي إجراء رضوري مبا يف ذلك اس��تخدام
القوة العسكرية.
 نص��ت االتفاقية عىل اس��تكامل تش��كيل قوات درعالجزيرة وتزويدها باألسلحة واملعدات املتقدمة لتصبح
الخ��ط األول للدف��اع عن أمن الخليج م��ع التقليل من
اعتامد القوة عىل الجنود األجانب.
 الدعوة إىل إقامة قاعدة صناعية عس��كرية مبس��اعدةالقط��اع الخاص تكون ق��ادرة عىل توف�ير االحتياجات
العسكرية األساسية.
 الدع��وة إىل تكثيف التدريبات املش�تركة ما بني دولمجلس التعاون من أجل توحيد املفهوم وتبادل الخربات
وتوحيد أساليب القتال والتعاون والتعارف ما بني القادة
يف جيوش دول املجلس.

مجلس التعاون والدفاع عن الدول األعضاء

وق��د مثلت هذه االتفاقي��ة رضورة حيوية لتفعيل أمن
الخليج واعت�ماده عىل الذات؛ حي��ث دعت إىل تعزيز
التع��اون األمني ما ب�ين دول املجلس  ،وترس��يخ الثقة
بق��وات دف��اع “درع الجزيرة” واس��تكاملها ،لتصبح يف
مقدم��ة الق��وى التي تداف��ع عن أم��ن دول املجلس..
وبالفع��ل تقدمت الكويت يف بداية ش��هر فرباير 2003
بطل��ب إىل وزراء دفاع دول مجل��س التعاون الخليجي
لن�شر وحدات من ق��وات “درع الجزيرة” عىل أراضيها
تحس��بًا ألية تداعي��ات قد ترتتب ع�لى توجيه الواليات
املتحدة رضبة محتملة ضد العراق ،وترددت أنباء آنذاك
عن نرش ح��وايل مثاني��ة آالف مقاتل من ق��وات “درع
الجزي��رة” املجه��زة بجميع أنواع األس��لحة من دبابات
ومدفعي��ة وحامالت جن��ود متطورة ش��اركت اململكة

ميثل التعاون يف
مواجهة التطرف
واالرهاب أولوية
لدى دول جملس
التعاون لدول اخلليج
العربية السعودية بحوايل  3300جندي من حجمها قبل
بدء الح��رب يف األرايض الكويتية بخ�لاف نرش طائرات
مقاتل��ة يف أرايض باقي دول املجلس جاهزة للمش��اركة
الفورية يف حال طلبها من القيادة العسكرية الكويتية.
كام أكدت دول املجلس دعمها الكامل ململكة البحرين
 ،سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً  ،جراء األحداث التي
مرت بها خالل شهري فرباير ومارس 2011م  ،من منطلق
املحافظة عىل األمن الجامعي املتكامل  ،واعتبارا ً من أن
أمن واس��تقرار دول املجلس كل ال يتجزأ  ،والتزاما منها
بالعهود واالتفاقيات األمنية والدفاعية املشرتكة  ،وعدم
قبول تدخل أي طرف خارجي يف شؤون مملكة البحرين.
وانطالقاً من مس��ؤولية دول املجل��س يف املحافظة عىل
األمن واالس��تقرار التي هي مسؤولية جامعية  ،وبسبب
األحداث املؤس��فة التي ش��هدتها مملكة البحرين ،فقد
طلبت اململك��ة كدولة عضو يف مجلـس التعاون تفعيل
اتفاقية الدفاع املشرتك  ،واستجابت دول املجلس لذلك
بإرس��ال ق��وات درع الجزيرة يف ش��هر م��ارس 2011م،
والت��ي كان لها دور كب�ير يف التصدي ملحاوالت الفوىض

والتخريب ،وعودة أجواء األمن واالستقرار.
وجاءت عاصف��ة الحزم يف مارس  2015لتش��كل تحوالً
يف التعام��ل الخليجي مع التهدي��دات الخارجية ،يقوم
ع�لى التدخل الحاس��م ملواجهته��ا ،إذ أن تقاعس دول
املجلس عن خروق��ات الحوثيني ،وعدم التزامهم بتنفيذ
املب��ادرة الخليجي��ة ومخرج��ات الح��وار الوطني ،كان
ينذر بتداعيات خطرية عىل أم��ن دول املجلس ،فتمدد
الحوثيني وسعيهم إىل اإلطاحة بالرئيس الرشعي عبدربه
منصور هادي ،وتوجههم نحو السيطرة عىل املحافظات
الجنوبي��ة كان يش��كل تهدي��دا ً رصيحاً ومب��ارشا ً ألمن
اململكة العربية الس��عودية وبقية دول املجلس ،ولهذا
فق��د كانت عاصف��ة الحزم رضورة للتص��دي ملحاوالت
اخ�تراق األم��ن الخليجي م��ن جانب أط��راف خارجية
تحاول العبث بأمن الدول العربية واستقرارها ،مستغلة
األوض��اع األمنية واالقتصادية الصعب��ة التي تواجهها يف
النفاذ إليها ،واليم��ن كانت إحدى الحلقات الخطرية يف
هذا الش��أن .ثم جاءت عملية «إعادة األمل» بعد ذلك
لتخفيف معاناة الش��عب اليمني ،واملساهمة يف إعادة
األمن واالستقرار الش��امل إىل الدولة اليمنية ،والبدء يف
إعادة البناء واإلعامر.

مجلس التعاون وتعزيز املواطنة الخليجية

ال شك أن أحد األهداف الرئيسية لنشأة مجلس التعاون
ل��دول الخلي��ج العربي��ة ،كان تحقيق آمال الش��عوب
الخليجي��ة يف التنمية واالزده��ار والرفاه ،وما يرتبط بها
من تعزيز لفكرة املواطنة الخليجية ،وبعد مرور خمسة
وثالثني عاماً من تأس��يس املجلس  ،فإن هناك خطوات
مهمة تم تحقيقها يف هذا الشأن ،لعل أبرزها:
*الس�ماح ملواطني دول املجلس الطبيعيني واالعتباريني
مبامرس��ة عدد من األنشطة االقتصادية يف دول املجلس
األخرى ،ويف قمة املنامة التي عقدت خالل شهر ديسمرب
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عام  2000س��مح مبامرسة جميع األنش��طة االقتصادية
واملهن ــ باستثناء س��بعة عرش نشاطا ــ جرى تقليصها
تدريجي��ا حت��ى أصبحت محص��ورة يف أربعة أنش��طة
هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب اس��تقدام العاملة
األجنبي��ة وإنش��اء الصح��ف واملج�لات ودور الطباعة
والنرش والوكاالت التجارية.
* تحقيق املس��اواة ب�ين أبناء دول املجل��س يف القبول
واملعامل��ة يف الجامع��ات ومؤسس��ات التعلي��م العايل
الحكومية  ،فقد حثت لجنة التعاون املايل يف اجتامعها
ال��ـ  101الذي عقد خالل ش��هر أكتوب��ر  2015الدول
األعض��اء ع�لى تفعيل ق��رار املجلس األع�لى يف دورته
(الثامنة خالل ديس��مرب عام  ) 1987بشأن مساواة أبناء
دول مجل��س التعاون يف مؤسس��ات التعلي��م العايل يف
القبول واملعاملة مع طالب الدولة مقر الدراسة والسعي
للوصول إىل املس��اواة التامة يف مجال التعليم متاشيا مع
ما ورد يف االتفاقية االقتصادية وأهداف السوق املشرتكة.
*يعام��ل مواطنو دول املجل��س الطبيعيني واالعتباريني
يف أي دولة من الدول األعضاء معاملة مواطنيها نفسها
دون تفري��ق أو متيي��ز يف كاف��ة املج��االت االقتصادية،
وفق��اً لقرار املجلس األع�لى يف دورتهالثامنة والعرشين
بالدوحة 2007م  ،والتي تم خاللها إعالن قيام الس��وق
الخليجية املشرتكة.
* املوافق��ة عىل مد مظل��ة الحامي��ة التأمينية ملواطني
دول املجل��س العاملني يف غري دوله��م اعتبارا من يناير
 ، 2006وتقوم فكرة النظام املوحد ملد الحامية التأمينية
ملواطن��ي دول املجل��س عىل رسي��ان قوان�ين وأنظمة
التقاع��د املدين والتأمين��ات االجتامعية املطبقة يف دول
املجلس ع�لى مواطنيها العاملني خارج دولهم يف إحدى
دول املجلس ،األمر ال��ذي وفر ملواطني املجلس التمتع
بكافة حق��وق ومزايا الترشيع الوطن��ي للتقاعد املدين
والتأمين��ات االجتامعي��ة يف دولهم أثن��اء عملهم خارج
الدول��ة يف إحدى دول املجلس ،وكذلك وفر االس��تقرار
والطأمنينة االجتامعية وساهم يف تشجيع انتقال العاملة
الوطنية بني دول املجلس.
* أص��در املجل��س األعىل ق��رار يف دورته ال��ـ (  31-يف
أبوظبي  ) 2010بشأن اعتامد مرئيات الهيئة االستشارية
في�ما يخص رعاية األش��خاص ذوي اإلعاق��ة والحد من
اإلعاقة وإحالته��ا إىل اللجان الوزارية لالس��تفادة منها،
إضاف��ة إىل حرص املجلس األعىل ع�لى االهتامم بقضايا
األرسة والطفول��ة حيث أصدر ق��رارا يف دورته ( الــ 33
يف الصخري عام  )2012بش��أن تكليف الهيئة االستشارية
بدراس��ة تقيي��م واق��ع وبرام��ج ثقافة الطف��ل وكيفية
تطويرها  .وتكليف األمانة العامة بإعداد دراس��ة شاملة
للتعرف ع�لى الربامج املنف��ذة يف دول مجلس التعاون
يف مختلف األنشطة الش��بابية وقضايا األرسة والطفولة
بهدف توحيدها يف إط��ار واحد ،وبالفعل قامت األمانة
العامة مبخاطبة الجهات املعنية يف الدول األعضاء ألخذ
البيانات منهم متهيدا إلعداد الدراسة املطلوبة.
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عاصفة احلزم ضرورة
للتصدي حملاوالت
اخرتاق االمن
اخلليجي من اطراف
خارجية
التحديات التي تواجه مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

رغم هذه املسرية الحافلة من اإلنجازات عىل املستويات
كافة ،إال أن مثة تحديات عديدة تواجه مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،لعل أبرزها:
 -1التح��دي املؤس�سي :ويتعل��ق بتطوي��ر آليات عمل
املجلس ،فال يزال الهيكل التنظيمي واملؤسيس للمجلس
يعاين من بعض أوجه القصور التي انعكست عىل أدائه،
ومنها:
 آلي��ة التصويت ع�لى القرارات؛ حي��ث يأخذ املجلسمببدأ اإلجامع ،والذي يعوق يف حاالت كثرية اتخاذ بعض
القرارات واإلجراءات املهمة.
 ع��دم متت��ع األمانة العام��ة وفق صالحياته��ا الحاليةبس��لطة فوق وطنية ،بحيث تستطيع من خاللها تنفيذ
القرارات واالتفاقيات املربمة بني الدول األعضاء.
 ع��دم وجود آليات محددة لتنفي��ذ القرارات الصادرةع��ن املجلس مبا يف ذلك ق��رارات املجلس األعىل ،والتي
تعترب مج��رد توصيات لل��دول األعضاء ش��أنها يف ذلك
ش��أن التوصيات التي يتخذها مجلس الجامعة العربية
والجمعية العامة لألم��م املتحدة ،ويعزز من ذلك عدم
رغب��ة ال��دول األعضاء يف التنازل عن جزء من س��يادتها
وصالحياتها القطرية لصالح املجلس.
 -2التح��دي األمن��ي :فال ت��زال البيئ��ة الخارجية تفرز
العدي��د من التحديات التي متث��ل تهديدا ً محتمالً ألمن
دول مجلس التعاون الخليجي ،لعل أبرزها:
التدخ�لات اإليرانية املس��تمرة :يف الوقت الذي رحبتفيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باالتفاق
النووي بني طهران ومجموعة دول ( ،)5+1وأعربت عن
أملها أن يس��هم يف تعزيز أمن املنطقة واستقرارها  ،فإن
إيران واصلت سياساتها التدخلية يف شئون دول املجلس،
والدول العربية األخرى كالعراق وسوريا واليمن ولبنان؛
ومل ت�ترك مج��االً للعالقات بينها وب�ين دول املجلس إال
حاولت تس��ميمه ،حتى مش��اعر الحج الدينية ،حاولت
تسييس��ها ،ورفضت التوقيع عىل محرض ترتيبات شؤون
الحجاج اإليرانيني يف مايو املايض .2016
 -خط��ر التطرف واإلرهاب  :لق��د تعرضت بعض دول

مجل��س التعاون لدول الخليج العربية يف اآلونة األخرية
ألعامل إرهابية جبانة تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها،
وتهديد وحدتها الوطنية ونس��يجها املجتمعي ،وخاصة
من جانب تنظيم “داعش” ،الذي تبنى املس��ؤولية عن
الهجوم االنتحاري الذي اس��تهدف “مس��جد الصادق”،
وهو مس��جد يرتاده الشيعة ،مبنطقة الصوابر بالكويت
يف العام  ، 2015وأس��فر عن مقت��ل وإصابة العرشات.
كام استهدف التنظيم أيضاً العديد من املساجد للشيعة
يف املنطق��ة الرشقي��ة باململكة العربية الس��عودية ،يف
محاولة من جانب التنظيم إلثارة فتنة واحتقان طائفي
يف الدولتني .أم��ا مملكة البحري��ن فتعرضت لعمليات
إرهابي��ة عدة خالل العامني املاضيني ،كانت تس��تهدف
دوريات األمن والرشطة .فضالً عن اكتش��اف السلطات
البحرينية للعديد من الخاليا اإلرهابية النامئة يف حوزتها
كمي��ات كبرية من املتفجرات واألس��لحة ،كانت تخطط
الس��تخدامها يف أعامل إرهابي��ة يف العديد من املناطق
باململكة .وهذه الخاليا النامئ��ة ،وفقاً للتحقيقات التي
أجري��ت ،كانت ترتبط بجهات خارجية ،وتنتظر التحرك
لتنفيذ عملياتها اإلرهابية الجبانة.
 الرصاعات واألزمات املحيطة بدول املجلس يف اليمنوسوريا والعراق ،وما تثريه من تحديات إنسانية وأمنية
عىل دول املنطق��ة بأكملها ،خاصة يف ظل ما يرتبط بها
من تفاق��م أزمة الالجئني والنازحني من ناحية ،وتنامي
خط��ر التنظيامت اإلرهابي��ة من ناحية أخ��رى ،والتي
تستغل هذه الرصاعات واألزمات يف تعزيز نفوذها ويف
بناء نقاط ارتكاز جديدة لها.
 3التح��دي االقتصادي :ويرتبط باألس��اس مبدى قدرةدول املجلس عىل التكيف مع أس��عار النفط املنخفضة،
واالنتق��ال إىل مرحل��ة اقتصادية جدي��دة تعتمد عىل
التنوع يف مص��ادر الدخل ،وبن��اء اقتصاديات متوازنة
ق��ادرة عىل النمو واالزدهار مبع��زل عن أية تقلبات قد
تحدث يف السوق النفطية.
خامتة
ال ش��ك أن اس��تمرار مجلس التع��اون ل��دول الخليج
العربية طيلة الس��نوات الخمس والثالثني املاضية يعد
إنج��ازا ً يف حد ذات��ه ،لدى مقارنته بتجمع��ات إقليمية
ودولية أخرى ،بعضها اختفى  ،والبعض اآلخر تم تجميد
نش��اطه  ،والثالث يواجه تحديات وخالفات عديدة بني
أعضائ��ه .وإذا م��ا أضي��ف إىل عامل االس��تمرار ،عامل
اإلنجاز ،تتض��ح قوة مجلس التعاون الخليجي كمنظمة
ناجح��ة اس��تطاعت أن ترس��خ مكانتها كط��رف فاعل
يف إدارة األزم��ات الت��ي واجهت دوله م��ن ناحية ،ويف
تطوير هيكله التنظيمي باستمرار ليواكب املستجدات
واملتغ�يرات التي تش��هدها املنطقة م��ن ناحية أخرى.
وه��ذا مل يكن يتحقق دون وجود إرادة قوية لدى قادة
دول املجل��س ،وإميانه��م بأهمية التضام��ن الخليجي
باعتباره ضامنة أساسية لتحقيق املصالح املشرتكة.

مل ينقطع ذكر زايد..
يف التاس��ع عرش من رمضان غادر دنيانا االب املؤس��س املغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه،
غادر دنيانا جس��دا ،لكنه طوال الس��نوات املاضية موجود يف قلب ش��عبه ،وموجود يف كافة زوايا ومناطق
الوطن ،بل موجود يف مختلف قارات العامل..
يف رمض��ان غادر زايد دنيانا ،لكني وعىل املس��توى الش��خيص مل مير عيل يوما واحدا من هذه الس��نوات
جميعها ،مل أسمع فيها اسم زايد ،ومل مير يوما مل أسمع فيه عبارة “الله يرحمه ويغفر له” ،ومل مير يوما دون
أن أقرأ أو أش��اهد أو أتابع شيئا عن سرية الش��يخ زايد العطرة ،وبالتأكيد لست وحدي يف هذا األمر ،فهناك
أكرث من مليون امارايت يش�تركون معي يف هذا اليشء ،يذكرون زايد ،ويرتحمون عىل زايد ،ويعش��قون سريته
ومواقفه ،ويتذاكرونها بشكل يومي ..
بل لس��نا وحدنا يف هذا األمر ،وهناك ماليني من البرش ال نس��تطيع احصائهم ،يرددون اس��م زايد بشكل
يومي ،يف باكستان ويف مرص ،يف فلسطني ودول افريقيا ،يف امريكا وآسيا الوسطى ،يف مختلف القارات ،وبكل
لغات العامل..
مئات اآلالف يتلقون عالجهم يف مستش��فيات أقامها زايد ،وهي تحمل اسمه ،وماليني الطلبة تخرجوا ،أو
ما زالوا يدرسون يف مدارس بناها زايد ،وهي تحمل اسمه ،وهناك مئات اآلالف من العائالت تعيش يف بيوت
وشقق سكنية بناها زايد ،وهم يذكرون اسمه يف اليوم عرشات املرات عند التنقل بني هذه املنشآت ،وهناك
املاليني مازالوا يحصلون عىل احتياجاتهم املعيش��ية من أوقاف زاي��د ،وهناك الكثري والكثري من أعامل الخري
املتدفق واملس��تمر ال نع��رف تفاصيلها قدمها زايد رسا وعالنية ملاليني البرش ،خ�ير ال ميكن احصائه ميز هذا
الرجل وخلد ذكره بني البرش ،فال غرابة أبدا أن ال ينقطع ذكره يوما منذ رحيله قبل عرش س��نوات ،وال غرابة
أن نؤكد أن سريته ،واسمه وذكره ،لن تنقطع أبدا عن الدنيا مهام طالت السنني..
ذك��رى زاي��د ،حية يف القلوب ،وما غرس��ه من قيم أصيل��ة يف النفوس ،هي النرباس واملنهج الذي يس�ير
عليه قادة االمارات وش��عبها حاليا ،فاإلمارات هي عنوان لقيم زايد ،عنوان للخري واملحبة والعطاء ،والعمل
االنس��اين ،تن�شر كل ذل��ك يف ربوع العاملني الع��ريب واالس�لامي ،ويف مختلف بقاع العامل ،تطل��ق املبادرات
االنس��انية ،وتس��اعد املنكوب واملحتاج ،وتبني وتعمر وتنرش املحبة والخري ،وهذا أيضا رافد اضايف ملنجزات
زاي��د ،فل��ه األجر والثواب عىل ما قدمه بيده ،وله األج��ر والثواب عىل ما زرع من فكر ونهج يف نفوس ،وله
األجر والثواب عن كل عمل خريي وانساين تنفذه الدولة وقادتها ،فهو املؤسس والدال عىل الخري ،وهو الذي
غ��رس حب العطاء غري املرشوط ،وغ�ير املنقطع ،عطاء وخري ال يفرق بني لون وجنس ودين ،بل لإلنس��انية
والعامل بأرسه..
االمارات بخليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وكافة الحكام ،تسري عىل نهج زايد يف اتجاهني رئيسني،
اتجاه العمل االنساين والخريي ،بكافة مساراته التي كان يعشقها زايد ،ومسار نقل الدولة اىل مرحلة مرموقة
من التطور الحضاري والبرشي ،وهو ما كان يحلم به زايد ،ويس��عى لتحقيقه ليل نهار ،فهو من بدأ مس�يرة
التط��ور ،ويف عهده تح��ددت مالمح الدول��ة العرصية ،واليوم يتاب��ع خليفته ونائبه املس�ير نحو مزيد من
التط��ور وتحقي��ق املنجزات الضخمة ،نقلوا الدولة اىل منعطف التف��وق والتميز ،وأعلنوا يف ذكرى وفاته عن
دخ��ول االمارات عامل الفضاء بعد أن نجحت يف الدخول اىل عامل املفاعالت النووية ،ويف ذلك اش��ارة واضحة
الستمراريتهم لتحقيق أحالم زايد ،واالستمرار يف نهج زايد ،واستكامل مسريته..

بقلم :سامي الريامي
كاتب وصحفي
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لقاء العدد

منصــور بن زايــد آل نهيــــان لدرع الوطن

التغيريات الوزارية األخرية تعزز انطالق حكومــــــــــــــــ

مع جملة درع الوطن

األبواب ستظل على الدوام مفتوحة بني القيادة والشعب والبيت متوحد يف دولتنا اإلحتادية
نثمن دور القوات املسلحة يف استقطاب منتسبي اخلدمة الوطنية وتدريبهم
الشهداء رمز لألجيال القادمة يفتخرون بهم ويسكنونهم يف الذاكرة اإلنسانية والوطنية
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،أن الحضور القوي والفاعل لدبلوماسيتنا عىل
الساحتني اإلقليمية والدولية ،واستضافة الدولة للعديد من املؤسسات واملؤمترات الدولية ،ومشاركتها الفاعلة يف الجهود الدولية ،ومشاركتها
الفاعلة يف الجهود الدولية ملحاربة اإلرهاب والتط َرف ،وسعيها الدؤوب إىل بناء بيئة إقليمية ودولية قامئة عىل السالم واإلستقرار والثقة
املتبادلة ،وما تقدمه من مساعدات تنموية وإنسانية ،فضالً عن مساهمتها الفاعلة يف عمليات حفظ السالم وحامية السكان املدنيني
وإعادة التعمري للمناطق املنكوبة وغريها ،مكنت اإلمارات من بناء سمعة وصورة دولية متميزة .ونحن نتطلع إىل املزيد من االنفتاح عىل
العامل مسقبالً ،وتعزيز مكانة الدولة كقائد إقليمي يف املجاالت املتخصصة ،مثل :حقوق اإلنسان والطاقة والتغري املناخي والتعاون األمني
الدويل ،وضامن رعاية املواطنني يف الخارج.
وأشار سموه يف حوار خاص ملجلة «درع الوطن» ومجلة «كلية القيادة واألركان املشرتكة» إىل أن التغيريات الوزارية األخرية دليل عىل أن
حكومة املستقبل منطلقة بشكل كبري لتحقيق األهداف الطموحة املنتظرة منها ،فالحكومة بهيكلها الجديد – الذي يلعب فيه الشباب دوراً
محورياً مهام – تسترشف إىل إحداث تط ُور نوعي يف طرائق العمل الحكومي وأدواته ،واإلرتقاء بخدمات القطاعات الحيوية.
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ــــــــــــــــة املستقبل نحو أهدافنا الطموحة

تعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل بناء عالقات سياسية
واقتصادي��ة واجتامعية متوازنة مع كثري من دول العامل ،ويُع ّد
االنفتاح عىل العامل وم ّد جسور الصداقة والتعاون والتفاهم
من الركائز األساس��ية يف السياسة الخارجية للدولة ،ما رأي
سموكم يف هذه السياسة ،وتقييمكم لتطلّعاتها مستقبال؟
لقد أثبتت التجربة س�لامة النهج الذي اتّخذته سياستنا الخارجية
منذ تأس��يس الدولة عىل ي ّد الوالد املغفور له (بإذن الله) الش��يخ
زاي��د بن س��لطان آل نهيان وحتى اليوم ،وهذه السياس��ة – التي
الساحتي اإلقليمية والدولية
متيّزت بالنشاط والحضور القوي عىل
نْ
– تس��تهدي يف جميع تح ّركاتها بالرؤى السديدة لسيدي صاحب
الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله) ،الهادفة إىل
تب ّني سياس��ة خارجية مو ّجهة إىل خدمة الصالح الوطني ،وصيانة
س��يادة الدولة؛ وتفعيل منظومة التعاون الخليجي؛ وتوثيق ُعرى
التكامل العريب؛ وحامية البيئة ،واحرتام حقوق اإلنس��ان ،واإلسهام
يف تطوير نظام دويل أكرث عدال وإنصافا ،واملشاركة اإليجابية يف كلّ
ما من ش��أنه دعم التعاون الدويل يف مواجه��ة التحدّيات الكونية
املشرتكة.
الساحتي اإلقليمية
إن الحضور القوي والفاعل لدبلوماسيتنا عىل
نْ
املؤسس��ات واملؤمترات
والدولية  ،واس��تضافة الدولة للعديد من ّ
الدولية ،ومش��اركتها الفاعلة يف الجه��ود الدولية ملحاربة اإلرهاب
والتط ّرف ،وس��عيها ال��دؤوب إىل بناء بيئة إقليمي��ة ودولية قامئة

عىل السالم واالستقرار والثقة املتبادلة ،وما تقدّمه من مساعدات
تنموية وإنسانية ،فضال عن مساهامتها الفاعلة يف عمليات حفظ
السالم وحامية السكان املدنيني وإعادة التعمري للمناطق املنكوبة
وغريها ،مكّنت اإلمارات من بناء س��معة وص��ورة دولية متم ّيزة،
ونحن نتطلّع إىل املزيد من االنفتاح عىل العامل مس��تقبال ،وتعزيز
املتخصصة ،مثل :حقوق
مكان��ة الدولة كقائد إقليمي يف املجاالت
ّ
اإلنس��ان والطاقة والتغيرّ املناخي والتعاون األمني الدويل ،وضامن
رعاية املواطنني يف الخارج.
أثارت القرارات الوزارية األخرية التي أعلنتها الحكومة ،والتي
من بينها استحداث منصب وزير للسعادة ،ووزير للتسامح،
ووزير لش��ؤون الشباب ،اهتامما واسع النطاق محليا وعامليا،
بصفتكم رئيسا للمجلس الوزاري للتنمية ،ما تفسري سموكم
لهذه التغيريات الجذرية؟ وما مدى توافقه��ا مع التطلّعات
املستقبلية للدولة؟
التغيريات األخرية دليل عىل أن حكومة املس��تقبل منطلقة بشكل
كبري لتحقيق األهداف الطموحة املنتظرة منها؛ فالحكومة بهيكلها
الجديد – الذي يلعب فيه الشباب دورا محوريا مهام – تسترشف
املس��تقبل ،وته��دف إىل إحداث تط�� ّور نوع��ي يف طرائق العمل
الحكومي وأدواته ،واالرتقاء بخدم��ات القطاعات الحيوية ،وعىل
رأس��ها التعليم والصحة ،إىل جانب االس��تثامر يف بناء اإلنسان من

دور قواتنا يف اليمن
مثن س��مو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون
الرئاس��ة الدور واملهام التي تؤديها القوات
املسلحة اإلماراتية باليمن قائالً :قبل مرور
عامني عىل تأسيس دولة اإلمارات ،أرسلت
جنودها إىل مرص للمشاركة يف حرب أكتوبر،
ثم بعدها بثالثة أعوام أرس��لت فرقة إىل
لبنان للمش��اركة يف قوات الردع العربية ،
ومنذ ذلك الحني وجيش اإلمارات يسهم يف
الوقوف إىل جانب األش��قاء وحفظ السالم
واملشاركة يف حمالت اإلغاثة ،بدءاً من مرص
ومروراً بلبنان والكويت والصومال والبوسنة
وكوسوفو وأفغانستان والبحرين ثم محاربة
إرهاب داعش وأخرياً باملش��اركة يف عاصفة
الحزم يف اليمن وقد أدى جنود اإلمارات
أدوارهم بكفاءة عالية بشهادة االسرتاتيجيني
العس��كريني وخرباء اإلغاثة الدوليني وتستند
مشاركة اإلمارات يف هذه الحمالت إىل قناعة
راس��خة برضورة الوقوف إىل جانب األشقاء
واألصدقاء ،ومس��اعدتهم عىل الخروج من
أزماتهم.
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أجل ضامن ازدهار الوطن ورخائه وتحقيق السعادة للمواطن،
كام أنها تعكس رؤية القيادة الرش��يدة وتطلّعاتها املستقبلية
إىل تحقيق مزيد من التط�� ّور واالزدهار يف مختلف املجاالت،
املستويي اإلقليمي
وترسيخ مكانة دولة اإلمارات الريادية عىل
نْ
والعاملي.
يسعى مرشوع الخدمة الوطنية إىل خدمة الوطن ،وحامية
مكتسباته ،وترسيخ قيم الوالء واالنتامء لدى الشباب
اإلمارايت ،وتعزيز تنمية مقومات الشخصية القيادية فيهم،
ما رأي سموكم يف الخدمة الوطنية وأهميتها؟
حقّقت دولتنا إنجازات كبرية ومهمة يف مسرية البناء والتنمية،
عىل الصعيديْ��ن البرشي واملادي ،واس��تدامة هذه اإلنجازات
تتطلّ��ب حامي��ة ،وه��ذه الحامية ل��ن تتوفّر إالّ ع�لى أيدي
الش��باب اإلمارايت املتس��لّح بروح عالية من االنت�ماء والوالء؛
فال��روح املعنوي��ة العالي��ة املس��تعدّة للتضحي��ة هي صامم
األم��ان ملجتمعنا وإنجازاتنا ،وهي الق��ادرة عىل الحفاظ عىل
الداخليي ،ومواجه��ة التحدّيات الخارجية،
األمن واالس��تقرار
نْ
ودول��ة اإلمارات تفخر بأبنائها وبناتها الذين ل ّبوا نداء الواجب
بش��كل ف��اق التوقّعات كلّها ،ونحن عىل ثق��ة يف أن اإلمارات
ستبقى بخري ،طاملا اس��تم ّرت هذه الروح العالية بني الشباب،
وهنا نث ّمن دور الق ّوات املس��لّحة التي أسهمت يف استقطاب
منتس��بي الخدمة الوطنية ،وتدريبهم ،وتخريج دفعات كبرية
منهم ،ودورها الرئي��س يف بناء قيم الوالء واالنضباط وااللتزام
والجدية ،وترسيخها يف نفوسهم ،وتعزيز قدراتهم العسكرية.

سياستنا اخلارجية
موجهة إىل خدمة
الصالح الوطني
وصيانة سيادة الدولة
وتفعيل منظومة
التعاون اخلليجي
وتوثيق عرى التكامل
العربي

للقوات املسلحة (حفظه الله) ،أن يكون يوم  30نوفمرب
من كل عام يوما للشهيد ،ماذا يقول سموكم يف هذا اليوم
املجيد من تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة؟
لقد لبّى جنود اإلمارات نداء الواجب للدفاع عن األمن الوطني
الحق ،والوقوف
تخليدا ووفاء لتضحية الشهداء ،ق ّرر سيدي صاحب السمو والقومي ،ومساندة الرشعية يف اليمن ،ونرصة ّ
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،القائد العام إىل جانب املس��تضعفني من أشقائنا؛ ومنهم من قدّم روحه يف
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ع ّزة وكرامة ،والقيادة الرشيدة – تث ّمينا منها لهذه التضحيات،
وتخليدا لس�يرة الش��هداء وعطاءاته��م ،الذي��ن قدّموا مناذج
رشفة لوطنهم – ق ّررت تخصيص الثالثني من شهر نوفمرب من
م ّ
كل عام ،لالحتفاء مبعاين العطاء والتضحية ،وليكون الش��هداء
رمزا لألجيال القادمة ،يفتخرون بهم وبأفعالهم ،ويس��كنونهم
يف الذاكرة اإلنس��انية والوطنية ،ونحن نح ّيي أرواح الش��هداء،
ونش�� ّد عىل أيادي أرسه��م وأقاربه��م وأصدقائه��م ،ونقول:
الش��هداء فخر وع�� ّز لدولتهم وش��عبهم وقيادتهم ،س��تبقى
بطوالتهم منارات تهتدي بها األجيال عرب التاريخ.
للم��رأة دور مهم يف بن��اء املجتمع ،وتعزيز قيم الوالء
واالنتامء ،كيف يرى سموكم ما حقّقته املرأة اإلماراتية
من إنجازات ،الس ّيام فيام يتعلق بانضاممها إىل الخدمة
الوطنية واملجاالت العسكرية املختلفة؟
أول��ت دولتنا أهمية خاصة لتمك�ين املرأة يف جميع املجاالت،
وعىل املستويات كافة؛ لتسهم بدورها الطبيعي كمشارك فاعل
يف عملية التنمية املس��تدامة؛ فامل��رأة اإلماراتية – منذ ما قبل
تأس��يس الدولة – رشيكة الرجل يف البناء والعطاء ،وقفت إىل
جانبه بقوة يف أوقات األزمات ،ورافقته يف أيام الخري والنعيم،
ومل نس��تغرب اندف��اع امل��رأة املواطن��ة لتلبية ن��داء الخدمة
الوطنية ،الذي كان بدافع املس��اهمة يف الحفاظ عىل إنجازات
تجسد قيم العطاء
الدولة؛ فهذه طبيعتها وفطرتها وتربيتها ،أن ّ
وال��والء واالنتامء يف املواقع كله��ا ،ونحن فخورون مبا نرى من
نتائج مثار التمكني ،فقد أصبحت املرأة رشيكا أساسيا يف قيادة
مس�يرة التنمية يف الدولة ،وتتبوأ أرفع املناصب يف الس��لطات
الس��يادية والتنفيذية والترشيعية ،إضافة إىل حضورها القوي
يف ساحات العمل النسايئ العريب واإلقليمي والدويل ،وتصدّرها

مشروع اخلدمة الوطنية

مبنجزاتها تقارير املنظامت اإلقليمية والدولية.
خطت دول��ة اإلمارات العربية خطوات مهمة نحو معالجة
قضية الرتكيبة الس��كانية ،كيف ترون سموكم الحلول
العاجلة واآلجلة لهذه القضية؟
نظ��را إىل البيئة املس��تقرة اآلمنة املوج��ودة يف دولة اإلمارات،
وتوفّ��ر ف��رص العم��ل يف القطاع��ات كافة ،ونظرا إىل س��هولة
انتق��ال رأس امل��ال وحرية التجارة ،وبس��بب النم��و العمراين
الذي يش��هد ازدهارا كبريا منذ س��نوات ،فقد تح ّولت اإلمارات
إىل بيئ��ة جاذبة للمؤه�لات والخ�برات والطموحني وأصحاب
رؤوس األم��وال ،ويعم��ل الجميع تحت س��قف م��ن االحرتام
والعدال��ة ،بعيدا ع��ن التميي��ز؛ إذ توفّر الدولة األج��واء أمام
الجاليات ملامرسة ثقافاتهم ،وقد أشادت املنظامت الدولية بهذا
التعايش الفريد بني نحو  200جنس��ية ،وتب��ذل الدولة جهودا
جادة إلع��ادة التوازن إىل الرتكيبة الس��كانية عن طريق إصالح
س��وق العم��ل ،وإزالة العقب��ات التي تعرتض مس��ار التوطني،
وإعادة هيكلة قطاعات الصناع��ة واألعامل ،بنقلها من مرحلة
االعت�ماد عىل العاملة الكثيف��ة إىل عمليات إنتاجية ،تقوم عىل
اقتصاد املعرفة ،واستخدام التقنية املتقدمة ،واستقطاب العاملة
املؤهلة ،وتطوير املهارات ،وتكثيف البعثات للدراس��ات العليا،
إضافة إىل تشجيع املواطنني عىل االلتحاق بالقطاع الخاص ،وقد
بدأت كثري من الرشكات الخاصة وش��به الخاصة فعال باستيعاب
املواطنني يف وظائف واعدة.
تش��ارك دولة اإلمارات ،عرب قواتها املسلحة ،يف تعزيز األمن
واالستقرار الدوليني ،كيف تق ّيمون سموكم دور قواتنا
املسلحة ومشاركتها يف عمليات حفظ السالم ودعمه؟ وما

تقييم س��موكم للدور واملهام التي تؤديها القوات املسلحة
اإلماراتية يف اليمن؟
مل يك��ن ق��د م ّر عىل تأس��يس دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
عام��ان؛ حتى أرس��لت جنوده��ا إىل مرص للمش��اركة يف حرب
أكتوب��ر ،ث��م بعده��ا بثالثة أع��وام ،أرس��لت فرق��ة إىل لبنان
للمش��اركة يف قوات ال��ردع العربية ،ومنذ ذل��ك الحني وجيش
اإلمارات يس��هم يف الوقوف إىل جانب األش��قاء وحفظ السالم
واملش��اركة يف حم�لات اإلغاثة ،ب��دءا من مرص ،م��رورا بلبنان
والكويت والصومال والبوسنة وكوسوفو وأفغانستان والبحرين،
ثم محاربة إرهاب “داعش” ،وأخريا ً باملشاركة يف عاصفة الحزم
يف اليم��ن ،وقد أدّى جن��ود اإلمارات أدوارهم بكف��اءة عالية،
بش��هادة االس�تراتيجيني العس��كريني وخرباء اإلغاث��ة الدوليني،
وتس��تند مش��اركة اإلمارات يف هذه الحمالت إىل قناعة راسخة
برضورة الوقوف إىل جانب األش��قاء واألصدقاء ،ومس��اعدتهم
عىل الخ��روج من أزماتهم ،وهو واجب وطني وإنس��اين ،متليه
علينا عقيدتنا وثقافتنا وحضارتنا وانتامؤنا ،فنحن جزء ال يتجزأ
من ه��ذا الوطن الع��ريب الكبري ،ك�ما أننا جزء م��ن املنظومة
الدوليي ،أما دور
العاملية الس��اعية إىل تعزيز األمن واالستقرار
نْ
قواتنا يف اليمن ،فقد حاز عىل إعجاب القيادات العس��كرية يف
العامل؛ مش��يدين بكفاءاتهم وخرباتهم القتالية ،ومن هذا املنرب،
نش��يد بكفاءة قواتنا املس��لحة ،ومهاراته��ا القتالية ،وجهودها
اإلغاثية واإلنس��انية ،الت��ي رفعت علم اإلم��ارات عاليا ،ونقول
لجنودنا البواس��ل :أنتم حصن اإلمارات القوي ،وحامة إنجازاتها
ومستقبلها ،وأنتم فخرنا جميعا.

وحول أهمية م�شروع الخدمة
الوطنية ودورها يف حامية مكتسبات
الوطن ،وترسيخ قيم الوالء واإلنتامء
لدى الش��باب اإلمارايت ،قال
سموه":حققت دولتنا إنجازات كبرية
ومهمة يف مس�يرة البناء والتنمية،
عىل الصعيدين الب�شري واملادي،
واس��تدامة هذه االنجازات تتطلب
حامية ،وهذه الحامي��ة لن تتوفر إال
عىل أيدي الشباب اإلمارايت املتسلح
بروح عالية من اإلنت�ماء والوالء،
فال��روح املعنوية العالية املس��تعدة
للتضحي��ة هي صامم األمان ملجتمعنا
وإنجازاتنا ،وهي القادرة عىل الحفاظ
عىل األمن واإلستقرار الداخليني،
ومواجهة التحدَ يات الخارجية،ودولة
اإلمارات تفخ��ر بأبنائه��ا وبناتها
الذين لب َوا نداء الواجب بش��كل فاق
التوقع��ات كلها،ونحن عىل ثقة يف أن
اإلمارات ستبقى بخري ،طاملا استمرت
هذه الروح العالية بني الش��باب،
وونثمن دور القوات املس��لحة التي
اس��تهمت يف اس��تقطاب منتسبي
الخدمة الوطنية ،وتدريبهم ،وتخريج
دفعات كبرية منهم ،وبناء قيم
الوالء واإلنضباط واإللتزام والجدية،
وترسيخها يف نفوس��هم ،وتعزيز
قدراتهم العسكرية..
وش��دد سموه عىل أهمية تخليد
تضحيات الش��هداء قائ�لاً :لبى جنود
اإلمارات نداء الواجب للدفاع عن
األمن الوطني والقومي ،ومساندة
الرشعي��ة يف اليم��ن ،ونرصة الحق،
والوقوف إىل جانب املس��تضعفني
من أشقائنا ،ومنهم من قدَ م روحه
يف عزة وكرامة ،والقيادة الرش��يدة –
تثميناً منها لهذه التضحيات ،وتخليداً
لس�يرة الش��هداْ وعطاءاتهم ،الذين
رشفة لوطنهم – ق َررت
قدَ موا مناذج م َ
تخصيص الثالثني من نوفمرب س��نوياً،
لالحتفاء مبعاين العطاء والتضحية،
وليكون الش��هداء رمزاً لألجيال
القادمة ،يفتخرون بهم وبأفعالهم،
ويس��كنونهم يف الذاكرة اإلنس��انية
والوطنية ،ونحن نحيي أرواح
الشهداء ،ونشد عىل أيادي أرسهم
وأقاربهم وأصدقائهم.

تحتفل كلية القيادة واألركان املشرتكة قريبا بتخريج دورة
القيادة واألركان الخامسة والعرشين املشرتكة ،كام ستحتفل
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يف ش��هر س��بتمرب املقبل مبرور  25عاما عىل تأسيسها
(اليوبيل الفيض) ،ما الكلمة التي تودّون – سموكم –
توجيهها إىل الكلية ومنتسبيها يف املناسبتينْ ؟
املناس��بتان تؤكّدان املس��توى الرفيع من التفاعل واالنس��جام
القائم بني قطاعات قواتنا املس��لحة كافة ،واالحتفال بهام هو
احتف��اء بالثبات عىل قيم االنتامء وال��والء ،وتعبري عن اإلميان
العمي��ق بقيمة العم��ل الجامعي؛ حامية للوط��ن ومنجزاته،
بدعم من القيادة الرشيدة – املتمثلّة يف سيدي صاحب السمو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،القائد األعىل
للقوات املس��لحة ،وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدول��ة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم
ديب ،وزير الدفاع ،وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،ويل عهد أبوظبي
– وقادة قواتنا الربية والجوية والبحرية ،وضباط وجنود هذه
الق��وات ،فهذا التناغم دليل قوة ،واالحتف��ال باليوبيل الفيض
دلي��ل إرصار عىل مواصل��ة التكات��ف والنجاح ،ف��إىل جميع
قي��ادات وأفراد القطاعات العس��كرية املختلفة ،نقدّم التهاين
والتربيكات ،متمنني لهم التوفيق والسداد يف خدمة الوطن.
تعمل دولة اإلمارات العربية املتح��دة عىل تأمني أفضل
املق ّومات التعليمية باعتبار اإلنسان هو رأس املال
الحقيق��ي ،والعنرص األكرث أهمية يف عملي��ة التطوير
الحضاري ،ما تقييم س��موكم للتعليم يف الدولة؟ وما
توقّعاتكم ملستقبل التعليم؟
ال ي��زال التعليم واالبت��كار املحور الرئي��س للعمل الحكومي
ضمن أجندتن��ا الوطنية ،وقد حقّقت اإلمارات قفزة نوعية يف
أداء التعليم العام والتعلي��م العايل ،وصوال إىل تكامل وتوافق
أمثل يف مخرجات التعليم ،ومبا يتناس��ب مع حاجات املجتمع
مؤسساتنا التعليمية برفد
اإلمارايت وسوق العمل ،فقد أسهمت ّ
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سوق العمل اإلمارايت بعرشات اآلالف من الخريجني املؤهلني،
األكادمييي دوليا،
وتحظ��ى جامعاتنا اليوم باالعرتاف واالعتامد
نْ
ومس��توياتها تضاهي أعىل املستويات ،ورغم هذه اإلنجازات،
فإننا نطمح إىل املزيد؛ فعملية التطوير يف قطاع التعليم عملية
مس��تمرة ،ال تتوقف ،وطموحنا أن نكون يف املراتب األوىل يف
العامل ضمن االختبارات الدولية ،وقد بدأنا بالرتكيز عىل البحث
العلم��ي واملرشوعات االبتكارية لتعزيز بناء مجتمع قائم عىل
اقتص��اد املعرفة ،و َم ْن تابَ َع القمة الحكومية األخرية ،س��يدرك
أن اإلمارات تس��تعد بجدية للوص��ول إىل مجتمع املعرفة عن
طري��ق تطوير وج��ذب املواهب والخ�برات يف مجال البحث
العلم��ي واالبت��كار ،وتنويع مص��ادر التموي��ل للمرشوعات
البحثية واالبتكارية ،وإنش��اء حاضن��ات لالبتكار يف الجامعات
مؤسسات األعامل
الحكومية والخاصة ،وتش��جيع التعاون بني ّ
ومؤسس��ات املجتمع امل��دين ،ونحن عىل ثقة يف أن
والحكومة ّ
مستقبل اإلمارات سيكون أكرث ازدهارا.
أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم
ديب“ ،االس�تراتيجية الوطنية لالبتكار” ،يف رأي سموكم،
مؤسس��اتنا
كيف ميكن تحفيز ثقافة االبتكار وإثرائها يف ّ
الوطنية ،الس ّيام يف مجال التعليم والبحث والتطوير؟
ته��دف االس�تراتيجية الوطنية لالبت��كار إىل تحفيز االبتكار يف
مجاالت الطاقة املتجدّدة والنق��ل والصحة والتعليم والتقنية
واملي��اه والفضاء ،ومعظم هذه املجاالت ذات صلة بالخدمات
العام��ة والبنية التحتية؛ م�ما يعني تطوير ه��ذه القطاعات
لالرتقاء بالحياة ،بش��كل يحافظ عىل املوارد الطبيعية للدولة،
ويؤس��س لحياة مس��تقبلية ،يكون فيها االعت�ماد عىل الطاقة
ّ
املتج��دّدة ،ويك��ون فيها التعلي��م متط ّورا ،ويلبّ��ي متطلبات
التنمية؛ لننتقل باالقتصاد إىل اقتصاد املعرفة ،وال يت ّم النهوض

به��ذه القطاع��ات ،واالنتقال به��ا إىل مراحل مس��تقبلية ،إالّ
باالبت��كار والتطوي��ر واإلبداع وفق أس��س علمي��ة ،أي القيام
بدراسات وبحوث تغذي فلسفة االبتكار ،وهذا ما يتم حاليا يف
مج��االت الطاقة املتجدّدة وبحوث الفضاء والتعليم ،ونحن يف
حاجة إىل مزيد م��ن األفكار اإلبداعية واملرشوعات االبتكارية
يك نحقّ��ق التطوير ،وعىل رأس��ها البح��وث العلمية يف مجال
التعليم ،بصفته الركيزة األساسية ألي تقدم مجتمعي؛ فالتعليم
النوعي ينعكس عىل قوة االقتصاد ومس��توى الحياة ونوعيتها؛
ل��ذا فنح��ن نركّز يف املرحل��ة الراهنة عىل تحفي��ز االبتكار يف
التعلي��م ،وقد طرحن��ا مجموعة من املبادرات ،التي س��تأخذ
املؤسسات والجهات املعن ّية.
طريقها إىل التنفيذ بالتعاون مع ّ
يف امتداد طبيعي لفكر قيادتنا الحكيمة ،أطلق سيدي
صاحب الس��مو رئيس الدولة (حفظه الله) مبادرة “عام
 2016عاما للقراءة” ،ما رأي سموكم يف هذه املبادرة
الرائدة يف خلق جيل قارئ وترسيخ الدولة لتكون وجهة
للثقافة واملعرفة والعلوم؟
هذه املبادرة الرئاس��ية ،ترتب��ط ارتباطاً وثيقاً باالس�تراتيجية
الوطني��ة لالبت��كار؛ إذ ال ابت��كار دون ق��راءة ،وال نعني هنا
القراءة بهدف التس��لية أو الرتفيه ،وإمن��ا القراءة الجادة التي
تن ّمي القدرات الذهنية ،والقراءة املعرفية التي تشحن العقل،
وتحفّ��زه لالبتكار؛ إذ م��ن املفرتض أن أي فك��رة مهمة نطّلع
عليها يف كت��اب ،تقودنا إىل فكرة ثانية وثالثة وهكذا؛ فعملية
الق��راءة هي توليد لألفكار والنظريات عىل الصعيديْن الفردي
املؤسيس ،وإطالق مبادرة القراءة يعني تشجيع الشعب عىل
و ّ
املش��اركة يف تح ّمل املس��ؤولية وصناعة القرار ،واملساهمة يف
التطوير الذي تنش��ده دولتنا؛ لتكون دامئا يف املقدمة ،وأقولها
رصاح��ة ،إذا مل نجعل الكتاب رفيقنا الدائ��م ،فإننا لن نحقّق
ما نصبو إليه من تقدّم وتط ّور ،فالقراءة هي األداة والوس��يلة

والهدف لبناء الذات البرشية ،وتأهيلها لتكون جديرة بالعيش
يف الق��رن الواحد والعرشين؛ فعلينا أن نجعل الكتاب صديقنا
ورفيقنا؛ ألنه األكرث إخالصا ،واألكرب فائدة.
أطلقت دولة اإلمارات العربية املتح��دة برنامجا علميا
طموحا الستكش��اف كوكب املريخ ،يف رأي سموكم ،ما
األهداف التي نسعى إىل تحقيقها من وراء هذا الربنامج؟
وهل هذا الربنامج مقدمة لربامج طموحة أخرى يف املجال
ذاته؟
الحدي��ث هنا يدور ح��ول “مس��بار األمل” ،الذي سرتس��له
اإلم��ارات إىل الفض��اء؛ ليصل إىل كوكب املريخ بحلول س��نة
 ،2021وه��ذا املرشوع ل��ه أبعاد كثرية ،منه��ا علمية ،تتمثل
يف استكشاف املريخ ،وس��يكون أول مسبار من نوعه ،يدرس
املناخ ع�لى الكوكب األحمر عىل مدار الي��وم ،وعرب الفصول
كافة ،وبش��كل مس��تمر ،وبذل��ك س��يكون أول مرصد جوي
حقيقي للمريخ ،سيس��هم يف توفري بيان��ات ،تفيد العلامء يف
تت ّبع املتغ�ّي�رّ ات يف الغالف الجوي للمريخ ،واالس��تفادة منها
يف دراس��ة املتغيرّ ات املناخية التي يشهدها كوكب األرض ،أما
البع��د الثاين والجوه��ري ،فيتمثّل يف املس��اهمة اإلماراتية يف
الجهد البرشي املبذول لدراس��ة الفضاء ،الس��يّام إذا عرفنا أن
أكرث م��ن  70مواطنا إماراتيا سيش��اركون يف املرشوع ،إضافة
إىل ذلك ،فإن التقنيات الرئيس��ة التي سيقوم عليها املرشوع،
س��يت ّم تصميمها وتصنيعها وتجميعها محليا ،أي سيكون لدينا
نواة لصناعة تقنية الفضاء ،وهي صناعة تحقّق منوا عاليا عىل
الصعيد العاملي ،وال ّ
ش��ك يف أن نجاح هذا املرشوع س��يكون
مقدمة ملرشوع��ات كثرية يف مجال تقنية الفضاء ،وس��تدخل
اإلم��ارات إىل هذه الصناعة بثقلها ،الس�� ّيام أن محطة املراقبة
األرضية ستمتلك بيانات فضائية عىل مدار الساعة؛ األمر الذي
سيجعل من اإلمارات رشيكا مهام يف هذا املجال.

كيف تنظرون – س��موكم – إىل ما تحقّق يف مسرية
التنمية؟ وما تطلعاتكم املس��تقبلية يف ضوء مرحلة
التمكني السيايس واالقتصادي التي أطلقها سيدي صاحب
السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
القائد األعىل للقوات املسلحة؟
لقد حقّقت دولتنا تنمية نوعية خالل فرتة وجيزة من الزمن،
وش��ملت هذه التنمية مجاالت الحياة كافة؛ وتُع ّد الخدمات
املتوف��رة يف اإلم��ارات األوىل عىل صعيد الوط��ن العريب ،ويف
املرات��ب األوىل ع�لى الصعي��د العامل��ي ،وس��نواصل تطوير
املرشوع��ات التنموية عرب املب��ادرات واملرشوعات الطموحة،
التي تضع رؤى صاحب السمو رئيس الدولة موضع التنفيذ يف
مجاالت التمكني السيايس واالقتصادي؛ فاإلمارات تسري يف هذا
امليدان بتبصرّ وتد ّرج ،وتنتقل من مرحلة إىل أخرى بعد قراءة

جيش اإلمارات
يسهم يف الوقوف
إىل جانب األشقاء
وحفظ السالم
وحمالت اإلغاثة
الدولية

فاحصة للنتائج واملعطيات امليدانية ،وما صاحبها من تط ّورات
داخلية أو خارجية ،كام أن قيم الش��ورى واملشاركة واالنفتاح
ليس��ت مامرسات غريبة عىل شعبنا أو مستوردة من الخارج،
إنه��ا إرث إمارايت أصيل ،راس��خ يف عمق تجربتنا السياس��ية
التاريخية؛ فاألبواب ظلّت – وس��تظلّ عىل الدوام – مفتوحة
بني القيادة والشعب يف هذه الدولة االتحادية املو ّحدة ،وهذا
ما عبرّ عنه يف بالغة ،أخي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
زاي��د آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة ،حني ق��ال“ :إن البيت متو ّحد” سياس��يا واقتصاديا
واجتامعيا ،ويف املجاالت جميعها.
يُع ّد تن ّوع مصادر الدخل ضامنة التنمية املس��تدامة
واملتوازنة ،يف رأي س��موكم ،ما مدى نجاح سياسة التن ّوع
االقتصادي ،يف الوقت الذي يشهد فيه العامل انخفاض
أسعار النفط عامليا؟
حكومة اإلمارات تعمل منذ س��نوات عىل مرشوعات ،تحقّق
التن ّوع يف مصادر الدخل؛ انطالقا من فرضية أن الرثوة النفطية
لن تس��تمر إىل األبد ،وبالتايل فإننا حني نرفع شعار االستدامة،
فإن ذل��ك يعني التن�� ّوع ،وعندما نطلق مرشوع��ات الطاقة
املتجدّدة ،ومرشوع��ات تقنية الفضاء ،ومرشوعات الصناعات
العس��كرية واإلنتاجية ،ومرشوعات املشتقات النفطية ،وحني
نطلق الفرص لتأسيس املرشوعات الصغرية ،وحني نستثمر يف
التعلي��م واملوارد البرشية ،فإن ذلك كله يعني التن ّوع ،وميكننا
اإلشارة إىل أن مساهمة القطاعات غري النفطية تجاوزت نسبة
 70%م��ن إجاميل الناتج املح�لي ،و”منظمة التجارة العاملية”
أش��ادت بتو ّجه اإلمارات نحو تنويع االقتصاد ،أما بالنسبة إىل
انخفاض أس��عار النفط عامليا ،فإنه يجعلنا حريصني أكرث عىل
امليض يف سياس��ة تنويع االقتصاد وزيادة كفاءته وتنافس��يته،
وق��د بدأنا بتخطيط اقتصادنا للس��نوات املقبل��ة ،بعيدا عن
التجارة النفطية.
س��يدي ،ق ّرر مجلس الوزراء مؤخرا تش��كيل مجلس
للمرشوعات واملنش��آت الصغرية واملتوسطة؟ ما املقاصد
املرجوة من ذلك؟
إن��ه جزء من جهود الدولة لتنويع االقتصاد والدخل؛ فالتو ّجه
نحو املرشوعات الصغرية واملتوس��طة ه��و تو ّجه عاملي ،يع ّزز
من مسرية التنمية والتنافس��ية ،ويسهم يف استدامة االقتصاد
والتن ّوع ،واملجلس سيس��هم يف دعم هذه املرشوعات ،وتوفري
الخربات لها ،ومساندتها يف تسويق منتجاتها ،وإضافة إىل ذلك
كله ،فإنه س��يفتح الباب ملشاركة رشائح اجتامعية مختلفة يف
عملي��ة التنمية ،ويعطي دفعة قوية للمبادرات ،ولالس��تفادة
من املعارف واملهارات كافة ،فكل كبري يبدأ صغريا.
س��يدي ،تتن ّوع املقومات السياحية يف الدولة ،التي متتلك
قدرات سياحية هائلة ،إالّ أننا نرى إقباال سياحيا كبريا
لدى املواطن عىل السياحة الخارجية ،ما رأي سموكم يف
ذلك؟ وكيف نعمل عىل تشجيع السياحة الداخلية كبديل
للسياحة الخارجية للمواطن؟
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بدأنا بتخطيط
اقتصادنا للسنوات
املقبلة بعيدا عن
التجارة النفطية

القط��اع الس��ياحي يف اإلمارات حقّ��ق قفزات واس��عة؛ فقد
احتلّت الدولة املرتبة األوىل يف منطقة الرشق األوسط يف قامئة
الدول األكرث تط ّورا يف قطاع السفر والسياحة ،واحتلت املرتبة
 30بني  139دولة ،ش��ملها تقرير التنافس��ية للسفر والسياحة
لس��نة  ،2011الصادر عن “املنتدى االقتص��ادي العاملي” ،وال
ّ
ش��ك يف أن القطاع اليوم أكرث تط ّورا عام كان عليه سنة ،2011
والس��ياحة الداخلية نش��طة حتى خالل فصل الصيف ،إالّ أنه
من الصعوبة ألي دولة من الدول خلق س��ياحة داخلية بديلة
عن الس��ياحة الخارجية ،ويجب أالّ ننىس أن الظروف املناخية
يف اإلم��ارات تلعب دورا يف ه��ذا املجال ،لكن يف الوقت الذي
ينشد املواطن الطقس املعتدل يف الخارج ،نرى سياحا وزائرين
يحرضون إلينا ينشدون الصحراء وحرارة الشمس ،إالّ أننا نؤكّد
هن��ا أن الس��ياحة الداخلية مزدهرة؛ فق��د أصبحت اإلمارات
الوجه��ة األوىل خليجيا ،يف ظلّ توافر جميع عنارص الس��ياحة
العرصية ومقوماتها ،وهناك جهود جادة تبذل لالس��تفادة من
البني��ة التحتي��ة املتقدمة للدولة يف تطوي��ر مرافق وخدمات
سياحية متميّزة ،تع ّزز تنافسية السياحة الداخلية بجعلها أكرث
جاذبية للمواطن والسائح الخليجي والعريب واألجنبي.
يف ضوء املتغيرّ ات الجاري��ة يف العديد من الدول العربية،
كيف ترون – س��موكم – األحداث الجارية يف الدول
العربية الشقيقة ،ومدى انعكاساتها عىل األمن العريب
الخليجي؟
لق��د م ّر النظام العريب بظروف مامثلة من قبل ،واس��تطاع أن
ينجو منه��ا ،لكن الوضع الراهن مختلف ألس��باب عدّة ،منها
أن بع��ض ال��دول العربية أضحت أضع��ف بكثري يف ظلّ عدم
قدرتها عىل ضامن األمن ،وتوفري الحاجات األساسية لشعوبها؛
م�ما جعلها بيئة خصبة إلمناء بذرة اإلرهاب املدعومة س�لاحا
وم��اال وتحريض��ا من أع��داء األم��ة العربية ،وال ّ
ش��ك يف أن
منطقة الخليج – الواقعة يف قلب الوطن العريب – تتأثر س��لباً
أو إيجاب��اً مبحيطه��ا ،إالّ أن التفاف الش��عوب يف دول مجلس
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يحصنه��ا ،ويحافظ عىل إىل الحف��اظ عليه؛ ألنه ميثّل هوية اإلنس��ان ،وقد اهتمت بها
التع��اون الخليج��ي خلف قياداته��ا ّ
أمنها واس��تقرارها ،ورغم ذلك ،ال ب ّد أن نكون حذرين ،قيادة املناهج الدراسية؛ فجعلتها جزءا من دروس الرتبية الوطنية.
وش��عوبا؛ لنف ّوت الفرصة عىل كل َم ْن تس ّول له نفسه العبث
يلقى املنتخب الوطني لكرة القدم خاصة ،ورياضة كرة
بأمن املنطقة ،والتدخّل يف شؤونها ،وهذا يتطلب درجة عالية
القدم عامة ،دعام وتش��جيعا مستمريْن من سموكم
من التنس��يق مع األش��قاء العرب؛ توحيدا لل��رؤى والجهود،
الس ّيام فيام يتعلّق مبكافحة اإلرهاب ،ومحارصة مصادر متويله
لتحقيق نتائج أفضل إقليميا وعامليا ،كيف ترون مستقبل
وتسليحه.
كرة القدم يف الدولة؟ وما تقييم سموكم لتجربة االحرتاف
حتى االن؟
من املعروف عن سموكم حبكم ومامرستكم املستمرة دون ّ
شك ،تتمتّع دولة اإلمارات – بفضل دعم قيادتها الرشيدة
لرياضة الفروس��ية ،وتشجيعكم ودعمكم لرياضات اإلبل – ،بقاع��دة جيدة من املراكز التدريبية واألكادمييات الرياضية،
فلامذا تركزون س��يدي عىل هذا النوع م��ن الرياضات التي تس��هم يف تأهي��ل األجي��ال الصاعدة وصق��ل مهاراتهم
الرتاثية؟ وكيف ترون مستقبل هذه الرياضات يف الدولة؟ وتعزيزه��ا ،وتضعهم عىل الطريق الصحي��ح ،وأمنيتنا أن نرى
الرياض��ات الرتاثية جزء ال يتجزأ من عاداتن��ا األصيلة ،وقيمنا الرياضة وقد أصبحت أسلوب حياة لجميع أفراد املجتمع من
الحضارية الراس��خة بجذوره��ا يف أعامق التاري��خ ،ونحن يف مواطنني ومقيمني عىل أرض الدولة ،ونحن متفائلون مبستقبل
اإلمارات نسعى دامئا إىل تقديم رياضات املايض ،ونقل تجربة كرة القدم يف اإلمارات؛ فهي تسري بخطوات ناجحة نحو األمام،
اآلباء واألج��داد إىل أبناء الجيل الجديد ،وصقل ش��خصياتهم والدليل ع�لى ذلك النتائج اإليجابية الت��ي حقّقتها املنتخبات
للمساهمة الفاعلة يف مسرية التنمية والبناء والتحديث ،ونحن الوطنية لكرة القدم خ�لال الفرتة املاضية تحت إرشاف قيادة
– ولله الحمد – فخورون مبا تحقّق يف مجال الرياضات الرتاثية ،وطني��ة ،ورغم رضانا عماّ تحقّق من إنج��ازات ،إالّ أننا نطمح
السيّام يف سباقات الهجن العربية األصيلة ،والسباقات البحرية إىل املزي��د من اإلنجازات خالل الف�ترة املقبلة ،وذلك بتحقيق
الرتاثية ،وس��باقات الفروس��ية ،والصي��د بالصق��ور ،والرماية البطوالت القارية عىل مس��توى األندية واملنتخبات ،والوصول
يخص تجربة االحرتاف
التقليدية ،وغريها من النشاطات الرتاثية ،التي تجمع فعالياتها إىل كأس العامل  2018يف روسيا ،أما فيام ّ
بني الشباب والش ّواب ،وتتيح الدولة اليوم فرص تنافس حقيقية يف الدولة ،فإنها تجربة جيدة باملقاييس كلها ،وبدأت بخطوات
للش��باب عرب البطوالت واملهرجانات الرياضية الشعبية ،التي جادة نحو تحقيق األهداف املطلوبة ،وما زالت التجربة تواجه
تس��اعدهم عىل إظهار مواهبهم الفردية ،وتكس��بهم املعارف العدي��د من التحديات ،أبرزها االعتامد عىل الرشكات ،وتعزيز
والقيم والتقاليد واملهارات املختلفة ،وتش��غل أوقات فراغهم قيم التس��ويق التجاري ،ونتمنى أن تشهد الفرتة املقبلة حراكا
فيام يفيدهم من الناحية االجتامعية والرتبوية والقوة البدنية ،لتطوير األندية عىل املس��تويات كافة؛ األمر الذي سيساعدها
إضاف��ة إىل ما تلعبه هذه الرياضات م��ن دور يف ربط الجيل عىل تحقيق البطوالت يف الرياضات املختلفة•
الحايل برتاث األجداد واآلباء ،وتش��جيعهم عىل تقدير املوروث
الش��عبي واالفتخار ب��ه واملحافظة عليه ،ويف ه��ذا كله ،نحن
مؤس��س الدولة الوالد
نلتزم نهج املغفور له (بإذن الله تعايل) ّ
الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ،الذي اهتم بالرتاث ،ودعا

حتليل إسرتاتيجي
حـدود التقـارب اخلليجـي مع روسـيا
تتجه دول الخليج العريب لإلنفتاح عىل روسيا يف ظل وجود خالفات واضحة بني الطرفني .زيارات ملسئولني خليجيني
رفيعي املستوى مثل زيارة الشيخ محمد بن زايد نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة
ملوسكو ،وزيارة ويل ويل العهد السعودي محمد بن سلامن ،وانعقاد الجولة الرابعة من الحوار اإلسرتاتيجي بني روسيا
ودول مجلس التعاون الخليجي ،والحديث الدائر عن إمكانية زيارة العاهل السعودي ملوسكو ،والعقود املشرتكة
التي تم التوصل إليها بني تلك األطراف الخليجية وروسيا تشري إيل اهتامم خليجي بروسيا ورغبة روسية للتقارب
مع دول الخليج ،ولكن هذا التقارب يف وجهة نظرنا هو تقارب تكتييك وليس تحالف إسرتاتيجي ،فكال الطرفان
لديه بعض املصالح التكتيكية التي يريد الوصول إليها يف عالقته مع الطرف اآلخر من دون أن يؤدي ذلك إىل عالقة
تحالفية بينهام .والسبب يف محدودية التقارب الخليجي مع روسيا هو يف اختالف وجهة النظر اإلسرتاتيجيةللنظام
الدويل القائم بني دول الخليج وروسيا وعدم قدرة روسيا عىل أن تكون بديالً ميكن اإلعتامد عليه يف تحقيق أمن
املنطقة عن الواليات املتحدة.
دول الخليج العريب تدرك أهمية روسيا يف السياسة الدولية بشكل عام ويف السياسة الرشق أوسطية بشكل خاص.
لكنها تعلم جيداً أن روسيا دولة تحاول تغري الوضع القائم يف النظام الدويل لصالح استعادة نفوذها الذي تراجع بعد
انهيار اإلتحاد السوفيتي .لذلك فهي تتحالف مع كل قوة يف النظام الدويل تشاركها النهج العام لتغري الوضع القائم
لغري صالح الواليات املتحدة .ودول الخليج دول تسعى للحفاظ عىل الوضع القائم وعدم زج املنطقة يف متاهات
تغريات قد تجلب عليها حالة عدم اإلستقرار ،لذلك فإن تحالفها ورشاكاتها مع واشنطن رضورية يف هذا اإلتجاه.
وعليه فإن التقارب الخليجي مع موسكو ال ميكن من هذا التفسري أن يعترب تقارب إسرتاتيجي ألن دول الخليج ال
ميكن أن تدخل يف إطار منظومة الدول الساعية لتغري النظام الدويل ألن ذلك سيؤثر سلباً عىل طبيعة النظام اإلقليمي
يف املنطقة .فالنظرة اإلسرتاتيجية لكل من دول الخليج العريب وروسيا للنظام الدويل مختلفة عن بعضهام البعض.
لذلك مل تتمكن دول الخليج العريب من الحصول عىل تنازالت روسية يف عالقة األخرية مع إيران باعتبار أن إيران
ميكن أن تندرج كحليف رويس نظراً لتشارك الطرف الرويس واإليراين وجهة النظر اإلسرتاتيجية املتمثلة يف السعي
لتغري النظام الدويل القائم لغري صالح سيطرة الواليات املتحدة وهيمنتها عليه .روسيا ظلت إيل يومنا هذا يف حالة
تعاون قوي ومشرتك مع طهران إلبقاء نظام بشار األسد يف سدة الحكم ويف دعم النظام الطائفي يف العراق.
موسكو ميكن أن تقدم بعض التنازالت التكتيكية لدول الخليج العريب ولكنها لن تقدم تنازالت إسرتاتيجية مثل
التخيل عن سوريا أو إيران .لذلك ويف سبيل تخفيف الضغط اإلقتصادي والسيايس الغريب عليها من جراء سياساتها
التدخلية السيام يف أوكرانيا نجدها متيل إيل التقارب التكتييك مع دول الخليج للحصول عىل اإلستثامرات الخليجية
السيام مع الربود القائم يف العالقة بني دول الخليج العريب والواليات املتحدة .فهي ميكن أن تتعاون يف ملفات تهم
دول الخليج مثل امللف اليمني وامللف الليبي وملف القضية الفلسطينية وإىل درجة يف ملف محاربة اإلرهاب إال
أنها لن تتنازل عن وجودها اإلسرتاتيجي يف سوريا وإيران ونفوذها يف العراق .دول الخليج تدرك ذلك جيداً ،لذلك
فهي من جانبها تتقارب مع موسكو تكتيكياً للحصول عىل دعمها يف تلك امللفات ،ولكنها ال ميكن أن تتحول إىل
حليف بديل عن الواليات املتحدة ألن يف ذلك خطورة واضحة عىل شكل النظام الدويل وشكل النظام اإلقليمي لغري
صالح النظرة الخليجية.

بقلم:
د .حممـد بن هويـدن
أستاذ العالقات الدولية املشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية
جامعة اإلمارات

binhuwaidin@hotmail.com
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استراتيجيات

مشاركة دولة اإلمارات فـــــــــــــــــــــ
لتحقيق األمن واالستقــــــــــــــــــــــ

بقلم :

معايل الدكتور أنور
حممد قرقاش

وزيــر الـــدولــة للشـــؤون اخلــــارجيــة

يف البداية نهنئ كلية القيادة واألركان املشرتكة
بتخريج الدفعة الـ (  ) 25لسنة  ،2016حيث
يسعدنا مشاركة هذا الرصح العلمي الراقي
وهذه املؤسسة التي تشكل إحدى منارات
العلم العسكري الحديث واملعارص يف قواتنا
املسلحة منذ  ،1991والتي يأيت االحتفاء بها يف
إطار الرؤية املستقبلية للقيادة العامة للقوات
املسلحة ودورها البارز يف عمليات حفظ ودعم
السالم الدويل.
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تب��وأت دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة بفضل نهج
سياستها الخارجية وعطائها السخي يف مجال الدبلوماسية
اإلنس��انية مكانة مرموق��ة يف العامل وأكس��بها حضورها
اإليجايب والفاعل إقليمي��اً ودولياً ،ومبادراتها عىل صعيد دولة اإلمارات
الدبلوماسية اإلنسانية احرتام املجتمع الدويل ،فالسياسة العربية املتحدة ال
الخارجية اإلماراتية وس��طية يف توجهاته��ا نحو
املحيط تساوم على أمنها
والع��امل  ،مام جعل اإلمارات نوذج��اً ناجحاً يف املنطقة،
ويعد ذلك مثرة املبادئ الثابتة لسياس��تنا الخارجية التي واستقرارها ،كذلك
وضع نهجها ومرتكزاتها الوالد والقائد املغفور له الشيخ أمن جميع الشعوب
زايد – طيب الله ث��راه – والتي تقوم عىل التزام الدولة
بانتامئه��ا الخليج��ي والعريب واإلس�لامي ،وحرصها عىل العربية وسالمتها
تعزي��ز دائرة صداقته��ا مع جميع دول الع��امل ومراعاة
حس��ن الجوار وس��يادة الدول ووح��دة أراضيها وعدم
التدخل يف ش��ؤونها الداخلية ،واللجوء إىل حل النزاعات الس��يايس واألمن��ي واالقتص��ادي واالجتامع��ي لالرتقاء
بالطرائ��ق الس��لمية وااللت��زام مبيث��اق األم��م املتحدة إىل مس��توى هذه التحديات  ،ك�ما أن ذلك يتطلب منا
والقوانني واملواثيق الدولية ،واالس��تمرار يف بذل الجهود مضاعفة الجهود إلنهاء الخطوات واإلجراءات الرضورية
تحقيقاً لبيئة إقليمية قامئة عىل السالم واالستقرار والثقة إلص�لاح وتطوير وتفعيل آليات العمل العريب املش�ترك
املتبادل��ة والكس��ب املش�ترك ،مقدمني ي��د العون لكل لنتمكن م��ن مواجهة هذه التحدي��ات .فأمن اإلمارات
ش��قيق وصديق ودعم الحقوق املرشوعة ودعم الجهد والخليج العريب كان وس��يبقى أحد أهم مرتكزات هذه
األممي واإلقليمي ملكافحة اإلرهاب والتطرف ،والجهود السياس��ة الخارجية للدولة وإحدى أهم قضايا اإلمارات
الدولية لفض املنازعات وإخامد بؤر التوتر واملساهمة يف الخارجي��ة ،ففي مثل هذا املوض��وع الوجودي ال ميكن
نظام دويل أكرث عدالً وإنصافاً .
لن��ا أن نغلب العواطف والش��عارات واأليديولوجيا عىل
وإن دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة بقيادة صاحب الحس��ابات الواقعية .فالسياس��ة التي تتبناها اإلمارات
السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – قيادة وحكومة وش��عباً تجاه األش��قاء يف اليمن تجس��د
حفظه الله – لن تتواىن مطلقاً عن تبني القضايا والحقوق إميانها التام بأن الوقوف إىل جانب اليمن ليس خيارا ً بل
العربية ونرصتها ،ولن ترتدد يف املشاركة والوقوف مع أي ه��و رضورة ال غنى عنها وهو األمر الذي يعد من ركائز
جهود تس��تهدف الحفاظ عىل األم��ن القومي الخليجي السياسة الخارجية اإلماراتية .وإن دولة اإلمارات ملتزمة
والع��ريب وصونه وه��ذه حقيقة ثابتة عىل م��ر التاريخ ،بتقديم كل أش��كال املساعدات للشعب اليمني الشقيق
ترتجمه��ا أفعال ومب��ادرات عىل أرض الواق��ع ،كان لها بدءا ً من تقديم املس��اعدات اإلنس��انية واإلغاثية وصو ًال
عظيم األث��ر يف الحفاظ عىل مصالح الش��عوب العربية للمس��اعدة يف بناء مؤسسات الدولة حتى يتحقق األمن
يف التنمية واألمن واالس��تقرار والتقدم ،س��واء من خالل واالستقرار والنامء يف ربوع اليمن الشقيق.
تقديم الدعم املايل واالقتصادي والس��يايس أم من خالل
وما تقوم به دول��ة اإلمارات العربية املتحدة يف إطار
املس��اهمة يف حامية األمن الداخ�لي والتصدي ملخاطر التحالف العريب بقيادة اململكة العربية الس��عودية من
التطرف اإلرهاب.
نرصة لليمن وش��عبه ،ينبثق من اإلمي��ان بتكامل األمن
وإن التحديات الجس��يمة التي تواج��ه أمننا القومي الع��ريب يف هذه املنطقة الهامة من العامل العريب وأهمية
العريب يزداد حجمها وصعوبتها وجميع املؤرشات تش�ير التضام��ن والتع��اون العريب املش�ترك لحامي��ة املنطقة
إىل سنوات صعبة قادمة س��تمتحن تصميمنا وقدراتنا  ،العربي��ة وتحصينها تجاه األط�ماع واملخاطر والتدخالت
وتنطل��ق من قناعة واضحة بأن من يتحمل املس��ؤولية الخارجية يف ش��ؤونها ،والتصدي بكل قوة وحزم لكل ما
األوىل ه��ي دول املنطقة وأبنائها ومن هذه القراءة نرى من ش��أنه أن يقوض أمنها ويهدد اس��تقرارها .كام يؤكد
أن املس��ؤوليات التي تواجهنا جسيمة وكبرية األمر الذي أن االلت��زام بالدفاع عن القضاي��ا واملصالح العربية ميثل
يس��تلزم صياغة سياسات وإجراءات فاعلة عىل املستوى هدفاً أساس��ياً من أهداف السياسة الخارجية اإلماراتية،

ـــــــــــــــــي عمليــة إعادة األمل
ـــــــــــــــــرار ومسانـدة احلكومة اليمنية الشرعية

واملوقف الحاسم للتحالف العريب ممثالً يف عاصفة الحزم
وإعادة األمل يأيت للتص��دي لالخرتاقات اإلقليمية لألمن
العريب والتي البد من ردعها.
وإن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ال تس��اوم عىل
أمنها واس��تقرارها ،كذلك أمن جميع الش��عوب العربية
وس�لامتها ،وإنها س��تواجه بتع��اون األش��قاء بكل حزم
املخطط��ات واألط�ماع والتحديات املحيط��ة كافة التي
تس��تهدف زعزعة أمن الدول العربية واستقرارها ،حيث
يعرب الدعم اإلم��ارايت لليمن عن توجه اس�تراتيجي عام
يف السياس��ة الخارجية للدولة يتمثل يف دعم كل ما من
ش��أنه أن يعزز االستقرار والتنمية يف الدول العربية كلها
دون استثناء .والدعم اإلمارايت لليمن يندرج ضمن رؤية
ش��املة ،تس��تجيب لتطلعات الش��عب اليمني يف البناء
والتنمي��ة واالس��تقرار ،من خالل التحرك عىل مس��ارات
متوازنة ،تنموية واقتصادية واجتامعية وإنسانية  ،ودعم
العمل الخليجي والعريب املشرتك يف هذا اإلطار.
وهذا إمنا يعرب عن مبدأ إمارايت ثابت ينطلق من قناعة
راس��خة بأن استقرار الدول العربية ميثل ضامنة لتحقيق
األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل حيث إن تعزيز أسس
االس��تقرار واألمن والسالم يف املنطقة العربية باعتبار أن
ذل��ك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لش��عوبها،
وتأكيدا ً عىل أهمية البعد اإلنس��اين تجاه األشقاء العرب
الت��ي تعد من الثوابت الراس��خة التي تحكم السياس��ة

الخارجي��ة لدولة اإلم��ارات العربية املتح��دة ،ومواقفها
تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام .
وسياس��ياً حرص��ت اإلم��ارات ع�لى دع��م الحكومة
الرشعي��ة يف اليمن ،التي ميثله��ا الرئيس عبدربه منصور
هادي ،وأكدت يف العديد من املناسبات أهمية استئناف
العملية السياسية وفق قرار مجلس األمن رقم ( ،) 2216
واملبادرة الخليجية ،ومخرجات الحوار الوطني الش��امل،
وذلك من منطلق حرصها عىل الحفاظ عىل وحدة اليمن
وسالمة أراضيه.
وتجس�� ِّد األس��س واملب��ادئ الثابتة التي أك��د عليها
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة – حفظه
الل��ه – مس��ؤولية دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف
محيطها العريب والخليجي والدويل ،وإنها عامل رئيس يف
تعزيز أسس األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل.
حيث ميثل اليمن رقامً مهامً يف معادلة األمن القومي
الخليجي واإلقليمي والدويل بشكل عام ،كام يلعب دورا ً
مهامً يف مواجه��ة األخطار التي تواج��ه املنطقة والعامل
ويف مقدمته��ا خطر اإلرهاب ،ولذلك ف��إن هناك حاجة
ماس��ة إىل أن تتعاون القوى اإلقليمي��ة والدولية املعنية
يف تنفي��ذ قرار “ مجلس األم��ن ” األخري  ،مبا تضمنه من
إجراءات رادعة بحق “ الحوثيني “ واملتس��ببني يف األزمة
الراهن��ة فهذا ه��و املدخل الحقيقي نح��و دعم اليمن،

ومس��اعدته عىل تجاوز األزمات املختلفة التي يواجهها
أمنياً وسياس��ياً وتنموياً ،ألن عودة االس��تقرار إىل اليمن
متثل مصلح��ة إقليمية وعاملية بالنظر مل��ا ميثله موقعه
الجغرايف من أهمية اس�تراتيجية كبرية يف تأمني خطوط
املالحة والتجارة العاملية.
إن هذي��ن البعدين مبثابة خريط��ة الطريق لقواتنا
املسلحة الباس��لة والتي قدمت منوذجاً حياً للدور الذي
تلعب��ه دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف نرصة القضايا
العربية والحف��اظ عىل مقومات األم��ن القومي للدول
العربي��ة ،وجاءت تضحيات جنودنا البواس��ل لتؤكد بأن
دول��ة اإلمارات مل تدخر الغايل والنفيس لدعم اس��تقرار
دولنا العربية واإلس�لامية ولتؤكد م��دى التزام اإلمارات
بدع��م القضايا العربية ومش��اركة اإلم��ارات يف عاصفة
الحزم تؤكد بأن فعل صقور اإلمارات وطلعاتهم املظفرة
يف تحال��ف دعم الرشعي��ة خلق ديناميكي��ة جديدة يف
السياس��ة الخليجي��ة والعربية  ،يف التحدي��ات القادمة
لنس��مو ونعمل ونصدق حيث إن موق��ف اإلمارات يف
امتحان اليمن يعزز مصداقيتنا عند الشقيق والجار.
ويف الختام ن��ود أن نعرب عن اعتزازنا وفخرنا بجيش
اإلمارات وتضحيات أبنائنا البواسل ،فأنتم درعنا الحامي
وسيفنا املسلول ،وإن تضحيات أبنائنا العائدين وشهدائنا
األحي��اء الدليل عىل مصداقي��ة اإلم��ارات ووقوفها مع
الش��قيق ودحرها للعدو ،وس��ينترص التحالف العريب يف
اليمن ،ووطني اإلمارات موقعه منصة الرشف ،وسيكتب
تاري��خ العرب ه��ذه الصفح��ات بحروف م��ن الفخر،
فاملوقف اإلمارايت موقف تاريخي ،وإن قواتنا املس��لحة
الباسلة تخوض اليوم معركة الكرامة وأمن الخليج العريب
بتصمي��م وع��زم وإرادة ،حيث تُبنى األوطان بس��واعد
الرجال وتضحياتهم ،فأمن العرب لن يكون مش��اعا بعد
اليوم.
وإن دماء ش��هدائنا األبرار الذين س��قطوا دفاعاً عن
الحق والعدالة والرشعية يف اليمن لن تذهب س��دى بل
س��يزيدنا ذلك إرصارا ً وثباتاً عىل نهجنا ضمن إطار قوات
التحال��ف الع��ريب إلزالة الظلم ونرصة الش��عب اليمني
الش��قيق وإحق��اق رس��الة الحق والع��دل .فلكم املجد
والخلود ،ياش��هداءنا األبرار ،فوط��ن يدافع عن عقيدته
اإلسالمية السمحة ،ويؤمن بعروبته ويدافع عن كرامتها،
وتتالحم فيه قيادته وشعبه ،ال بد أن ينترص بإذن الله •

| يوليو  | 2016العدد | 534

87

استراتيجيات

عوامل االستقرار واألمن فــــــــــــــــ

بقلم :

معايل سيف سلطان مبارك
العرياين

األميــــن العـــــام للمجلــــــس األعلــــى
لألمــــن الوطنــــي يف دولــــــة اإلمـــارات

إن مراجعة الكثري من استطالعات الرأي التي
قامت بها مراكز عاملية متخصصة تؤكد مدى
السعادة واالستقرار اللذان يشعر بهام املواطن
واملقيم يف دولة اإلمارات ،بل إن أكرث من 89
جنسية أجنبية ارتأت أن دولة اإلمارات العربية
املتحدة هي أفضل مكان يف العامل للعمل
واإلقامة .وهذا يدل بوضوح عىل مدى ما تتمتع
به الدولة من استقرار وأمن وأمان ،واملؤكد
أن هذا األمر نتاج طبيعي لتضافر عوامل عدة
اسرتاتيجية وسياسية واقتصادية واجتامعية
وأمنية...إلخ ،حققت املعادلة الصعبة بني العمل
والسعادة ،واالستقرار واألمن.

88

| العدد  | 534يوليو | 2016

وقبل أن نتعرض لهذه العوامل بالتفصيل ،نجد يف البداية
رضورة التع��رف ع�لى التوصيف الدقي��ق للمصطلحات
واملفاهيم املس��تخدمة ،حتى ميكن إدراك أبعاد العوامل
املؤثرة يف تحقيقها.
ما هو االس��تقرار؟ إنه التدابري السياسية واالجتامعية
واالقتصادي��ة والثقافية التي تجعل من الدولة قادرة عىل
مواجهة أي��ة صعوبات أو احتجاجات أو رصاع داخيل أو
أزمات وظروف طارئة ،وحف��ظ األمن العام .وهي نتاج
طبيعي لتعمق الثقة املتبادلة بني السلطة واملجتمع حني
تتواف��ر العدالة االجتامعية وحقوق املواطنة واملس��اواة،
ومشاركة الجميع يف عملية التنمية والبناء .وهو أمر يقاس
مبس��توى الرضا الشعبي ومستوى الس��عادة املجتمعية،
ومدى االنسجام الس��يايس بني السلطة واملجتمع ،ومدى
مراعاة تطبيق القانون ،وتوافر الحياة العامة التي تفسح
املجال لكل الطاقات والكفاءات للتنافس بالجهد والعمل
وطرح األفكار وتشجيع االبتكار.
عنارص االستقرار
م��ا هو األم��ن؟ إنه ش��عور الدولة ومواطنوه��ا بانتفاء
املخاطر والتهدي��دات الداخلية والخارجية ،بكل أنواعها،
العس��كرية واألمنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية
والبيئي��ة والثقافي��ة ،والتي قد تؤثر يف اس��تقالل الوطن
وس��يادته الوطنية ،مع توافر القدرة عىل دفع أي عدوان
عىل كيان الدولة ومواطنيها.
الدولة

املواطن

املجتمع

عنارص األمن
لذلك نجد أن االس��تقرار أح��د عنارص تحقيق األمن .لذا
توج��د مرتكزات كث�يرة وعوامل عدي��دة تضمن تحقيق
االس��تقرار واألمن للدولة ،وهو ما سوف نتعرض له فيام
ييل بالتطبيق عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة.
االستقرار
السيادة

قوى الدولة

عوامل تحقيق االستقرار واألمن يف دولة اإلمارات
لقد تضافرت مجموعة من العوامل وتكاملت فيام بينها
يف منظومة متطورة ومس��تمرة ،تضمن تحقيق االستقرار
واألمن املس��تدام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،من

أهمها ما ييل:
العوامل االسرتاتيجية
تتمثل يف وجود مؤسس��ات وأجهزة وطنية مسؤولة عن
التخطيط لألمن الوطني ومتابعة تنفيذه ،تشمل :املجلس
األعىل لالتحاد ،ورئاس��ة الدول��ة ،واملجلس األعىل لألمن
الوطن��ي ،وأجهزة اس��تخبارات وجم��ع معلومات ،وكلها
جه��ات تتحمل مهام وضع االس�تراتيجيات والسياس��ات
والخطط الس��تخدام ق��وى الدولة الش��املة ملواجهة أية
تحدي��ات ومخاط��ر وتهديدات مبارشة وغ�ير مبارشة أو
محتملة قد تواجه األمن الوطني لدولة اإلمارات.
العن��ارص الرئيس��ة ملنظوم��ة األم��ن الوطن��ي لدولة
اإلمارات
القيادة السياسية
( املجلس األعىل لالتحاد ،رئيس الدولة )
املجلس األعىل لالمن
الحكومة االتحادية /
قوى الدولة

العوامل السياسية
طبيعة النظام الس��يايس للدولة ،ال��ذي أدى إىل التالحم
ب�ين الوطن واملواط��ن ،ويحافظ عىل املس��اواة ويضمن
الحقوق ويعزز الحريات العامة ،ويدعم العالقة الوثيقة
ب�ين القيادة واملجتمع واملواطن�ين ،ويعمل عىل التمكني
السيايس الذي قرره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وقد عكسته بوضوح
انتخابات املجلس الوطني االتحادي ،والذي ترتأسه حاليا
امرأة ألول مرة يف تاريخ املجالس الربملانية والنيابية عىل
مس��توى العامل ،وكذا إجراء انتخاب��ات الغرف التجارية،
واملجال��س االستش��ارية يف كل إمارة .لذل��ك تنفرد دولة
اإلمارات بدميقراطيتها الخاص��ة التي ربطت بني الحاكم
واملواط��ن بص��ورة مب��ارشة ،يف عالقة تحكمه��ا التقاليد
واألعراف والدس��تور والروابط القبلية واالجتامعية .كام
ت�برز قدرة القيادة السياس��ية للدولة ع�لى التكيف مع
املتغ�يرات الداخلي��ة والخارجية مبا يضم��ن لها تحقيق
مصالحها االس�تراتيجية .ويف الوقت نفسه تتمسك الدولة
بعالق��ات متوازن��ة مع جميع دول الع��امل ،ومل تكن يوما
مصدر تهديد أو عدوان عىل أحد ،وال تتدخل يف الشؤون
الداخلية للدول األخرى ،وتتبنى دبلوماس��ية نش��طة يف
التعامل مع األزمات اإلقليمي��ة والدولية ،وتقوم بتقديم
املس��اعدات اإلنس��انية واإلغاثية لجميع الشعوب دون

ــــــــــــــي دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة
تفرقة يف الدين أو العرق أو الجنس.
واللوح��ة التالية توض��ح بنية النظ��ام االتحادي وفق
دستور دولة اإلمارات (املادة)45
العوامل االقتصادية
املجلس
األعىل
لالتحاد
رئيس الدولة
مجلس الوزراء االتحادي
املجلس الوطني االتحادي

حصلت دولة اإلمارات عىل الرتتيب الثاين إقليميا و23
عامليا عىل  188دولة يف تقرير الشفافية ومكافحة الفساد
لعام .2015
العوامل االجتامعية
“البيت متوحد” إنه املبدأ الذي أرس��اه وأكد عليه وعمل
عىل ترس��يخه الفريق أول صاحب الس��مو الشيخ محمد
بن زايد آل نهي��ان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املس��لحة ،ومن ثم ج��اءت االنطالقة املجتمعية
لتعزي��ز املواطن��ة ،وتوفري ف��رص العمل ،وتش��جيع بناء
األرسة ،وتع��دد املب��ادرات للحف��اظ ع�لى التامس��ك
االجتامع��ي والروابط الوطنية ،واالس��تثامر يف رأس املال
البرشي من ناحي��ة التعليم والصح��ة ،واالهتامم بالبنية
التحتي��ة ،وهو ما جع��ل دولة اإلم��ارات تحصد العديد
م��ن النتائج املتقدم��ة يف تقارير التنمي��ة البرشية لألمم
املتح��دة ،واحتلت الرتتي��ب  41يف تقرير عام  2015عىل
 188دولة ش��ملها التقرير ،وضمن فئ��ة التنمية البرشية
املرتفع��ة جدا .ولدول��ة اإلمارات خصوصي��ة يف التنمية
البرشية املتكاملة تشمل األيت:
العوامل الثقافية

تتمي��ز الدولة بتوافر مصادر راس��خة للدخل الوطني ،يف
ظل تبني الدولة الس�تراتيجية تنويع مص��ادر الدخل ،و
قيام الحكومة االتحادية برئاس��ة صاحب الس��مو الشيخ
محم��د بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة حاكم
ديب ،رعاه الله ،بوضع االس�تراتيجيات وتبني السياس��ات
الواضحة للتنمية االقتصادي��ة واالجتامعية ،وتعمل عىل
تنفيذه��ا وفق رؤى غري تقليدي��ة ،ومن ثم فإن االقتصاد
الوطني ال يتأثر باله��زات االقتصادية العاملية عىل الرغم
من ارتباطه بالنظامني االقتصادي واملايل الدويل .ونجد أن
املعرفة الصحة
التقارير الدولية تؤكد الوضع االقتصادي املس��تقر لدولة
املستوى
املعييش
التعليم
اإلم��ارات .فخالل عام  2015فق��ط حازت دولة اإلمارات
أبعاد التنمية
عىل مراتب متقدم��ة يف التقارير العاملية واإلقليمية ،من
بناء األرسة
البرشية
الوعي
أبرزها اآليت:
(الزواج) /
املتكاملة يف
ج��اءت دولة اإلمارات يف املركز  25عاملياً ضمن مؤرش
العدالة
فرص
اإلجتامعية
لعام
مؤسسة هريتدج فاونديش��ن يف الحرية االقتصادية
العمل
األمن
البيئة
 2015متقدمة  3مراتب عن عام .2014
اإلنساين
املستدامة
حلّ��ت دولة اإلم��ارات يف املركز األول عربي��اً واملرتبة
 12عاملياً ضمن التقرير الس��نوي للتنافسية العاملية لعام تعم��ل الدول��ة دامئا ع�لى الحفاظ عىل تراثه��ا الوطني،
وتقاليده��ا العربي��ة العريقة ،وتوط�ين الثقافة واإلعالم،
 2015الصادر عن املعهد الدويل للتنمية اإلدارية.
حل��ت دول��ة اإلم��ارات يف املركز الثاين عىل مس��توى وتعزيز دور املجلس الوطن��ي لإلعالم يف مجال التثقيف
منطق��ة غرب آس��يا من حي��ث تدفقات االس��تثامرات والتوعية ،وإقامة معارض الكتب وانتشار املسارح وإدارة
الخارجي��ة املبارشة القادم��ة إىل الدولة يف عام  ،2014مبا النشاط الثقايف والفني طوال العام .كام بلغ عدد مشرتيك
يعني اس��تقرار اقتصادها وتطوره وتوافر فرص االستثامر ( اإلنرتن��ت ) أكرث من  88%من عدد الس��كان يف الدولة،
وبلغت القنوات التلفازي��ة الفضائية واملحلية التي تبث
فيها.
احتل��ت دولة اإلم��ارات املركز األول ع�لى قامئة دول م��ن إمارات الدولة أكرث م��ن  36قناة متنوعة ،فضال عن
املستقبل لعام  2016/2015يف الرشق األوسط.
ال��دور التنوي��ري والتثقيفي الذي تقوم به املؤسس��ات
حلّ��ت دولة اإلمارات يف املرك��ز الخامس عاملياً واألول الدينية والتعليمية والثقافية يف الدولة.
عىل مس��توى الرشق األوسط وإفريقيا يف مؤرش “الحرية العوامل العسكرية
االقتصادية .”2015
تعد القوة العس��كرية أحد مرتكزات االس��تقرار واألمن يف
حلت دول��ة اإلمارات يف املرتب��ة األوىل عربياً والثانية دولة اإلمارات ،لذلك فقد اس��تطاعت بناء قوات عسكرية
عاملي��اً بعد ماليزي��ا كأفضل منظوم��ة متكاملة لالقتصاد قوية ،واملحافظة عىل تحديث العتاد ورشاء معدات عسكرية
اإلسالمي.
متطورة تقنياً .وتعد دولة اإلمارات القوة العسكرية األرسع

تطورا ً يف منطقة الخليج العريب ،يف ظل توافر القدرة عىل رشاء
منظومات تسليح متقدمة باالستفادة من العالقات القوية
مع أكرب الدول املصدرة لألس��لحة ،فض�لا عن وجود قاعدة
محلية للتصنيع العسكري يف املركبات املدرعة ،ووسائل النقل
البحري ،والطائرات دون طيار وبعض الذخائر .كام أن تنويع
مصادر السالح أدى إىل عدم االحتكار ،وضامن استقالل القرار
السيايس-العسكري للدولة .وما يشهد عىل الكفاءة القتالية
العالية للقوات املسلحة اإلماراتية هو رشاكتها التدريبية مع
جيوش الدول املتقدمة ،وقيامها باملشاركة يف عمليات حفظ
وفرض السلم العاملي.
العوامل األمنية
متتل��ك دولة اإلم��ارات أحد أكفأ أجه��زة الرشطة واألمن يف
منطقة الرشق األوس��ط ،حيث تتواف��ر قدرات أمنية تدعم
جه��ود ضبط الجرائم والحد منها ،مع التزام واضح بالقانون
وتطبيق��ه ،ورسعة مواجه��ة جرائم األمن الع��ام والتطرف
واإلره��اب .وتتمي��ز الجهود األمنية لدول��ة اإلمارات بثالثة
عنارص رئيسة ،رمبا يندر توافرها يف كثري من دول العامل ،هي:
الوقاية ،واملكافحة ،والعالج.
حيث تس��ن دولة اإلمارات القوان�ين والترشيعات التي
تضم��ن تنظيم العمل األمني والتوصي��ف الدقيق للجرائم
بأنواعها ،من خالل التدرج يف العقوبات والحسم يف تنفيذها،
ويف الوقت نفس��ه الرتكيز عىل التوعية املستمرة للمواطنني
واملقيمني يف دولة اإلمارات ( 202جنسية).
أما مكافحة الجرائم فهي أمر واضح يف توافر القدرة عىل
رسعة كش��ف الجرائم والحسم يف مراحل التقايض ،وكام أن
الجميع س��وا ٌء أمام القانون .وبالنسبة للعالج فإن الدولة ال
تألو جهدا يف إنشاء مراكز لإليواء من العنف األرسي ،والعنف
ضد املرأة والطفل ،واملعالجة من اإلدمان بأنواعه ،ومكافحة
التط��رف ،وتصحيح مس��ار املغ��رر بهم يف مج��ال العنف
واإلرهاب.
أخ�يرا ً من الواضح أن االس��تقرار واألم��ن واألمان اللذان
يتمتع بهام الوطن واملواطن واملقي��م يف دولة اإلمارات ،قد
جاء نتيجة حرص قائد الدولة وإخوانه الحكام عىل تحقيق
طموحات وآمال شعب اإلمارات ،وتضافر جهود كل األجهزة
واملؤسس��ات املعني��ة يف الدولة ،ومبش��اركة فاعلة وحيوية
من املجتمع ،ويف ظل تراب��ط واضح بني الحاكم واملحكوم،
واالندماج الحقيقي بني املواطنة والوطنية ،وتعزيز حقيقة
ال��والء واالنتامء ،واملزج املس��تمر بني األصال��ة واملعارصة،
واالمت��داد التاريخي بني املؤسس�ين األوائ��ل الذين وضعوا
األساس لبنية صالحة وسليمة ومستمرة لوطن قابل للتنمية
والتطور ،وهو األمر الذي تحمله قادتنا وشيوخنا الستكامل
رصح ه��ذه الدولة م��ع املحافظة عىل الرخ��اء والرفاهية،
واالنطالق نحو مستقبل أفضل بثبات ورسوخ •
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بقلم :

العميد الركن /
سامل الشامسي
كلية الدفاع الوطني

تعد املصالح املشرتكة بني الدول احدى أهم
ركائز التعاون املتبادل يف املجاالت املختلفة ،وال
شك أن األمن واالستقرار وحامية املصالح العليا
لتلك الدول يأيت عىل قمة األولويات ملجاالت
التعاون ،ولقد كانت املنطقة العربية وال زالت
محط أنظار واهتامم الدول العظمى والدول
املؤثرة يف املنطقة  ،وذلك العتبارات كثرية منها:
االعتبارات الجيوسياسية ،واالقتصادية ،واألمنية
والتي بدورها انعكست عىل الوطن العريب يف
جوانب كثرية ،سواء اإليجابية منها أم السلبية.
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قوة عسكرية عربية موحدة:

حاجة ملحة لردع استباقي فــــــــــــــــي
حي��ث أن هذه الدول املؤثرة تس��عى دامئا ً لخدمة
مصالحه��ا يف املنطق��ة ويف بعض األحي��ان ورمبا يف
كثري م��ن املواقف قد تتعارض مصال��ح تلك الدول
مع املصالح العليا للدول العربية  ،ومن املالحظ أن
الدول العربية يف ه��ذه الحقبة الزمنية متر مبرحلة
حرج��ة  ،وه��ي رمبا قد ال تقل أهمي��ة عن فرتة ما
بعد الحرب العاملية األوىل ،والتي نتج عنها تحوالت
جذري��ة للوطن العريب وحدوده السياس��ية  ،وبناء
عىل ه��ذه الحقيقة برزت حاج��ة ملحة ملزيد من
التكات��ف لل��دول العربية ،وبناء تكتالت سياس��ية
فاعل��ة متلك مقومات البقاء ،واملحافظة عىل كيانها،
وهويتها ،ومواجهة التهدي��دات اإلقليمية والدولية
مبختل��ف أنواعها ،س��واء االقتصادي��ة أم األمنية أم
الثقافية.
واس��تنادا ً إىل أهمية وج��ود أدوات إدارة الدولة
الش��املة لل��دول الفاعل��ة ،واملؤثرة ،ش��املة األداة

الدبلوماس��ية ،واالقتصادية ،والعسكرية ،واإلعالمية
واملعلوم��ات ،مع أهمية أن تتس��م ه��ذه األدوات
بالتكامل ،والتوافق ،واالنسجام ،والتناسب مع حجم
التحدي��ات والطموح��ات للدول العربي��ة  ،بحيث
ميكنها التعامل الفاعل مع هذه التهديدات ،والتأثري
يف املحي��ط اإلقليم��ي ،والدويل تأث�يرا ً يفي مبطالب
وطموحات الدول العربية وشعوبها.
وم��ع أن ه��ذه األهمية تش��مل كافة أدوات
إدارة الدولة ( القوة الشاملة ) وبدون استثناء ،حيث
يصع��ب إدارة الدول��ة بص��ورة ناجح��ة وفاعل��ة
ومس��تدامة يف ه��ذا العرص مع ضع��ف أو إهامل
أحد أدوات القوة املذكورة  ،إال أنه س��يتم الرتكيز يف
هذه املقالة عىل األداة العس��كرية والتي بوجودها
يصبح صوت الدبلوماس��ية قوي��ا ،وتدعم وتحافظ
ع�لى القوة االقتصادية ،حيث ك�ما يف طبيعة البرش
يكون غالبا ً االس��تامع واإلنصات واالهتامم بالصوت

ـــــــــــي حقبـة حرجـة
األق��وى ،ووجود القوة العس��كرية الفاعلة ال يعني
بال�ضرورة اس��تخدامها ،فمجرد وج��ود هذه القوة
يش��كل س��معة وردعا ،ولكن لن يتحقق هذا الردع
ب��دون معرفة األطراف األخرى أن تلك القوة لديها
من اإلمكانيات واالس��تعداد ملواجهة ما يحول دون
أطامع هذه األطراف ومينعهم من تحقيق أهدافهم
.

التهديد

يش��كل نوع وحجم التهديد النواة الرئيس��ة لبناء
وتكوين القوى العس��كرية ،وغالبا ً ما يبنى التهديد
ع�لى افرتاض��ات ورمب��ا يف بعض املواق��ف حقائق
ملموس��ة ،بن��اء عليه��ا يت��م تحديد حج��م ونوع
القوة العس��كرية الالزمة ملواجهة هذه التهديدات
املفرتض��ة ،واملحتم��ل حدوثه��ا يف املس��تقبل ،وال
تق��ف أهمي��ة هذا الجان��ب عند تحدي��د الحجم

والن��وع فقط ب��ل يتعداها للوق��وف عىل جوانب
مختلفة من تنظيم ،وعقيدة مبس��توياتها املختلفة،
من املس��توى االس�تراتيجي ،والعمليايت ،والتعبوي،
واملراق��ب للموقف الس��يايس واألمن��ي يف املنطقة
العربي��ة يف هذه الفرتة الزمنية يالحظ وجود طيف
من التهديدات التي متس أمن واستقرار هذه الدول
 ،بدء م��ن الجيوش واملعارك التقليدية ،ووصوالً إىل
الحروب واملع��ارك الالمتامثلة ،والت��ي تنفذها بها
قوى
مليشيات وجامعات إرهابية ومتطرفة تدعمها ً
إقليمية.

العقيدة

تعد العقيدة ركن رئيس يف نجاح القوات العسكرية
يف امليدان  ،حيث يستمد منها نوع التنظيم ،ورشاء
األس��لحة واملع��دات ،والتدريب ،ونوع وأس��اليب
القتال واملواجهة مع التهديد يف امليدان ،حيث يعد
توحي��د العقي��دة أو تقاربها عامالً مه�ماً يف كفاءة
القوات ونجاحها ،ويسهم يف توفري كثري من الجهود
يف التدريب قبل العمليات ،وضامن توافق وانسجام
ه��ذه الق��وات خالل عمله��ا ،وتضيي��ق الفجوات
الناتجة عن االختالفات يف األس��اليب وطرق القتال
للدول املشاركة.

التنظيم ( للقيادة والقوات )

مام مييز التنظيم للقوة املشرتكة أو قوة التحالف يف
مفهوم العمليات املشرتكة الحديثة مرونة التسلسل
القيادي ،بحيث يتم تأسيس تسلسل قيادي وطني
يرب��ط القوة بقيادته��ا الوطنية ،وتسلس��ل قيادي
متوازي لقي��ادة العمليات للقوة املش�تركة وإدارة
املع��ارك اليومية ،أو حس��ب وت�يرة املعركة ،وذلك
وفق دورة التخطيط املعتمدة للعمليات املش�تركة
وضمن إطار وصالحيات متفق عليها مس��بقا ً ،ومع
مراعاة قواعد االشتباك ،وأما بالنسبة للقوات فهناك
الكث�ير م��ن املرونة لتجمي��ع وتش��كيل القوة من
الدول املشاركة أو األعضاء ،وفقا ً ملا يتطلبه املوقف
واملهمة ،فبعد دراسة تلك الجوانب يتم تحديد نوع
وحجم القوات ،والقدرات الالزمة لتنفيذ املهمة.

التدريب والتامرين

يضم��ن التدري��ب الجيد يف التامري��ن ويف املراحل
التي تسبقها كفاءة القوات ،والوقوف عىل الفجوات
ونقاط الضعف إن وجدت ،وكام يساعد يف التقييم
املس��تمر لعمل هذه القوات املشرتكة ،والذي عادة
ما يتم بناءه عىل منهج وبرنامج سنوي يشتمل عىل
الدورات املش�تركة ،والندوات ،واملؤمترات ،ووصوالً
للتامرين التخصصية واملشرتكة.
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مراحل التكوين

ترتب��ط الخي��ارات املتاح��ة ملراحل التكوي��ن لهذه
القوة بالقرارات السياس��ية لل��دول األعضاء والدول
املش��اركة ،ومبج��رد ص��دور القرار الس��يايس يأخذ
تأس��يس القيادة األولوية يف التكوين ،والذي بدوره
يعد الخط��ط التنفيذية ،ويرفع التوصيات للقرارات
الالزمة لتأسيس وتكوين القوة املشرتكة   .

تجربة النيتو

م��ن املمكن االس��تفادة م��ن تجربة حلف ش�مال
األطليس ( النيتو ) يف كثري من الجوانب  ،والتي قد
تشمل -عىل س��بيل املثال وليس الحرص -التنظيم ،
والتسلس��ل القيادي  ،والعقيدة  ،ونواة هذه القوة
وكيفية تعزيزها وإس��نادها يف األزمات  ،و التدريب
 ،إضاف��ة إىل ال��دروس املس��تفادة ،حي��ث يتضح
التقارب لكثري م��ن املعطيات ما بني هذا الحلف و
القوة العربية املشرتكة ،والشك أن االطالع عىل هذه
التجربة عن قرب س��يوفر الكثري من الجهد والوقت
وس�يرفع من الكفاءة العملياتية لهذه القوة ،إضافة
إىل اختص��ار الوقت يف فرتة اإلعداد والتجهيز ،حيث
يتضح من هذه التجربة وم��ن املرونة التي توفرها
املفاهيم الحديثة يف العمليات املشرتكة طيفا ً واسعا ً
من الخيارات املتاحة إلنشاء القوة العربية املشرتكة
من حيث التنظيم  ،والتسلسل القيادي ،والعقيدة ،
وابرز تلك املميزات عدم الحاجة لبناء قوة متكاملة
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 ،حي��ث من املمك��ن أن يكتفى بن��واة هذه القوة ومحقق��ة نجاحا ً عس��كريا ً وسياس��يا ً والذي بدوره
للتجاوب الرسيع لألزمات وقيادتها  ،وعىل أن تجمع يشكل منعطفا ً تاريخيا ً يف تاريخ املنطقة.
له��ا القوات من الدول املش��اركة وفق آلية محددة
ومتفق عليها مس��بقا  ،ش��املة اإلطار الزمني وقت الخالصة
الحاجة له��ا وفور صدور القرار الس��يايس ،كام من لقد أتضح ان��ه تحقيقا ً للمصال��ح العليا واألهداف
املمكن أن يتم تفعيل هذه اآللية يف أوقات محددة الوطنية لل��دول العربية يتوقف عىل أهمية تكامل
وش��مولية وتوفر أدوات فاعلة لقوة الدولة الشاملة
من السنة للتامرين والتدريب.
والت��ي م��ن أهمها الق��وة العس��كرية ،وخاصة يف
عاصفة الحزم
ظ��ل الحاجة امللح��ة ملواجهة التهدي��دات الحالية
نتيجة للتطورات السياس��ية الرسيعة يف املنطقة واملس��تقبلية ،ونج��د أن هناك من��اذج ناجحة عىل
العربية وما نتج عنها من انعكاس��ات س��لبية عىل مستوى الدول العربية ودول الخليج العريب ،وخاصة
األم��ن واالس��تقرار ،حي��ث تطلب املوق��ف تحركا ً العمليات األخرية إلعادة الرشعية يف اليمن املتمثلة
سياسيا ً وعسكريا ً رسيعا ً وحازما ً ملواجهة التهديدات يف عاصف��ة الحزم وإعادة األم��ل ،والتي أكدت عىل
التي تس��تهدف املنطقة العربي��ة ،ومنطقة الخليج وجود الرؤية واإلرادة السياسية القوية لهذه الدول
العريب ،والذي بناء عليه سارعت دول الخليج بقيادة  ،ومع توفر اإلمكان��ات والقدرات الذاتية والخربات
اململك��ة العربية الس��عودية ومبش��اركة فاعلة من العس��كرية الالزم��ة لتكوي��ن قوة عربية مش�تركة
دولة اإلمارات العربية املتحدة إضافة إىل مساهمة مؤثرة وفاعلة ،والتي بدورها توفر خيارا ً اس�تراتيجيا ً
الدول الش��قيقة األخرى يف تش��كيل قوة عسكرية يبنى علي��ه مفهوم القوة العربية املش�تركة ،وذلك
مش�تركة ،وبالتايل شكلت تلك التجربة نواة ومنوذج مع أهمية مراعاة الجوان��ب واملتطلبات الرضورية
من املمكن أن يتم البناء عليها كنتيجة للنجاح الذي لنجاح ه��ذه القوة من عقي��دة ،وتنظيم ،وتدريب
تحقق عىل الصعيد الس��يايس والعسكري ،باإلضافة لبناء قوة فعالة تتطور بصورة مس��تمرة ،من خالل
إىل التجارب السابقة والتي منها قوات درع الجزيرة ،التجارب العملية والدروس املستفادة•
حيث أثبت��ت تجربة عاصفة الح��زم وإعادة األمل
ق��درة وإمكانيات دول املنطقة عىل رسعة تش��كيل
قوات مش�تركة فاعلة متجاوزة التحديات والعقبات

رسالة خليجية إليران!!..
إيران ،دامئاً ،تراهن عىل موقف االستقواء يف التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي ،وهذا املوقف ينطلق
من كون أن هذه الدول ال تضع الحرب العسكرية ضمن خياراتها الدبلوماسية .لكن هناك البعض ،وأنا منهم،
يعتقد أن النظام الس��يايس يف إيران س��يعمل عىل إعادة النظر يف سياساتها التدخلية يف املرات املقبلة ،بعدما
أدرك سياسيوه أن هناك إرادة سياسية عربية تقودها السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
تأك��د لدى صان��ع القرار الخليجي أن الصمت ع�لى الترصفات اإليرانية يفاقهام ،وال يس��اعد عىل إمكانية
إيقاف إيران لطموحاتها السياسية يف املنطقة ،والرتدد يف املواجهة املبارشة معها ليس حالً ،ألنها دولة تعاين يف
الداخل ،وهي "هش��ة" مجتمعياً نتيجة للكثري من املشكالت ،كام أنها ال تلقى قبوالً لدى الرأي العام العاملي،
وبالت��ايل ينبغ��ي أال تقف هذه الدول مكتوفة األيدي أمام زيادة مع��دالت تدخلها يف اإلقليم العريب ،فكانت
الحرب شبه رسالة خليجية إليران بأن الحرب خيار الرضورة.
ومع أن الحرب مل تكن يوماً خياراً إماراتياً يف الحفاظ عىل أمنها الوطني؛ ألنه ليس من عقيدتها العسكرية،
إال أنه حتى ال يكون األمر مغرياً ألصحاب األطامع االس�تراتيجية فإنه ال ميكن اس��تبعاده متاماً عندما تتطلب
األم��ور ذلك ،وه��ذا ما حدث فعالً عندما تدخلت يف اليمن ،ليس ضد اليم��ن ،ولكن من أجل اليمن وأهلها،
فقدمت الكثري من التضحيات ،بل إن التوقيت عربياً مل يكن مناسباً للتحرك ،عىل األقل باملنطق اإليراين ،ولهذا
كان مفاجئ��اً لها ولغريها؛ ألنه يف أوقات االنش��غال يتمدد اإليرانيو؛ن فالعرب مش��غولون برتتيب أوضاعهم
الداخلية فكانت نربة اإليرانيني يف السيطرة مصحوبة بقدر ال بأس به من الوقاحة.
إن غاية ما تريده دولة اإلمارات من مشاركتها يف الحرب اليمنية هي إيقاف التمدد اإليراين ،ومن ثم إجبار
املتخاصم�ين من أبناء اليمن عىل الجلوس عىل طاولة املفاوضات لبحث مس��تقبل بلدهم ،بعدما كان منطق
االس��تقواء بإيران هو املس��يطر ،وصارت موازين القوى السياسية اليوم ش��به متساوية ،يساعدها يف ذلك أن
األطراف اإلقليمية والدولية تسعى من أجل التوصل إىل صيغة تفاهمية بني اليمنيني.
من املفارقات أن هذه الحرب كشفت أن إيران دولة ميكن هزميتها إن متت مواجهتها ،وأن مسألة االنتشاء
الذي تعيشه بعض األحيان هي نتيجة لرتاجع املوقف العريب ،فقد وضح للعامل أنها ال تستطيع أن تقدم شيئاً
إيجابياً يخدم االستقرار واألمن الدوليني .وعندما أعطيت الفرصة يك تثبت أنها دولة طبيعية مل تستطع ،فأجرب
املجتمع الدويل أن يعيش يف حالة شك وقلق من التعامل معها.
إيران صاحبة تاريخ طويل يف إثارة الفوىض واس��تغالل الفراغات السياسية واألمنية العربية ،وال نحتاج إىل
تفس�يرات كثرية بأن هزميتها ال تحتاج س��وى إىل "جرأة" عربية يف التعامل ،وهذا ما حدث يف قضية "الحج"
عندما رفضت التوقيع عىل االتفاقية مركزة عىل حقها يف تحويل الشعرية الدينية إىل مناسبة سياسية ،فام كان
من الحكومة السعودية سوى ترك القرار بأيدي الرأي العام العاملي فبان موقف إيران غري الربيء.
خالص��ة ال��كالم أن مواجهة متدد إيران عربياً يف اليمن يعد إعالناً عن التحول املتأخر يف التعامل العريب مع
الغطرس��ة اإليراني��ة ،ومن الواضح أيضاً أن صانع القرار العريب ي��درك أن هناك ملفات ميكن تحريكها لتكون
يف مصلح��ة العرب ضد إيران ،وعىل األقل املعاملة باملثل من خالل تش��جيع األقليات هناك ،فالواقع اإليراين
الداخيل يتحرك (بعيداً عام تظهره السياس��ة اإليرانية) بش��كل رسيع نحو تشكيل واقع إيراين جديد ال يحتاج
للتدخل الخارجي•

نبض
الديــــرة

بقلم :حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com
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نحـو عالقـــات اسرتاتيجيــــــــــــــــــــ

بقلم :

سعادة عمر أحمد
البيطار

سفري الدولة لدى جمهورية الصني
الشعبية

حققت دولة اإلمارات العربية املتحدة
منذ تأسيسها عام  1971نجاحاً كبرياً عىل
صعيد العالقات الدولية ،فحظيت باالحرتام،
واملصداقية ،ومبكانة مرموقة بني األمم يف جميع
املحافل الدولية ،كام اكتسبت حب الشعوب
لها ،إن هذا اإلنجاز مل يأيت جزافاً أو من فراغ ،بل
نتاج فكر القيادة وتخطيطها االسرتاتيجي البارع
لبناء عالقات دولية ناجحة ومؤثرة مع كافة دول
العامل ،حيث أرست القيادة غايات إنسانية راقية
تتقدم عىل لغة املصالح.تنبع من أصالة شعب
اإلمارات.
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كام رس��مت القي��ادة خارطة طريق متكاملة ،س��عت
من خاللها لتحقيق تلك الغايات بالوس��ائل واألساليب
األخالقية واملرشوعة ،آخذة يف الحسبان عوامل التاريخ
والجغرافي��ا ،وحاك��ت الظ��روف البيئي��ة واالجتامعية
والثقافية يف عالقاتها مع الش��عوب األخرى ،ولهذا فقد
عكست السياسة الخارجية للدولة نهجاً فريدا ً ومتميزا ً
الم��س قلوب وعقول البرش يف ش��تى أنح��اء املعمورة،
وجعل من اإلمارات منوذجاً للعالق��ات الدولية ،ومثاالً
للتعايش يحتذى به بني األمم.

تحوالت وتغيريات

متيز بني مقات��ل أو مدين ،أو صغ�ير أو كبري ،كالتطرف
واإلره��اب ع�لاوة ع�لى ظه��ور النع��رات العنرصية
والطائفي��ة ،والدينية ،واملذهبية التي عملت عىل أثارة
ثقاف��ة الكراهية واإلقصاء ،وإىل جانب س��هولة امتالك
أفراد ومنظامت ألس��لحة الدمار الشامل التي قد تؤدي
يف حال استخدامها مس��تقبالً إىل عواقب وخيمة ،ومن
جهة أخرى فقد ش��ارف االقتصاد العاملي منذ س��نوات
قليل��ة عىل االنهيار إث��ر األزمة املالي��ة ،مهددا بتوقف
عجل��ة التنمية يف العامل ،وحي��ال كل هذه التحديات مل
يتمكن املجتمع الدويل من إيجاد الحلول املناسبة ،عىل
الرغم من تطور التكنولوجيا ،وتوفر اإلمكانات الحديثة،
وقيام ثورة املعلومات الت��ي جعلت من كوكب األرض
قرية عاملية مرتابطة تؤث��ر أحداثها مبارشة يف املجتمع
ال��دويل برمت��ه ،بل بالعك��س ،فقد تراكم��ت األزمات
واملش��اكل بوترية تفوق قدرة املجتمع الدويل عىل حلها
فتعاظمت التهديدات وتعمقت التحديات.

عىل مدى  45عاماً منذ إنشاء الدولة ،شهد العامل تحوالت
وتغريات عديدة ومتس��ارعة تغريت عىل إثرها الخارطة
السياسية لبعض الدول ومناطق العامل ،فظهرت تكتالت
إقليمية ودولية جديدة ،وزالت أخرى ،حيث مل تكد متر
فرتة منذ انتهاء الحرب الباردة دون حدوث اضطرابات،
أو ع��دم اس��تقرار يف مناطق مختلفة م��ن العامل ،وقد
كان للرشق األوس��ط ،ومنطقة الخليج العريب النصيب ثبات وعزمية
األكرب منها ،ومع ت��وايل األزمات والح��روب والثورات ،ويف خض��م تلك املتغ�يرات واالضطراب��ات ظلت دولة
فقد اختفت دول وأنظمة وظهرت أخرى ،كام تعمقت اإلم��ارات العربية املتحدة تبحر بأمان يف وس��ط أمواج
بع��ض الرصاعات والنزاع��ات القدمية ،وظه��رت أنواع مضطربة ،فواصلت تقدمها ،واس��تمرت عجلة التنمية
جدي��دة من التهديدات األمنية العابرة للقارات التي ال واالزده��ار فيه��ا بوترية ثابت��ة وعزمية راس��خة إىل أن

ـــــــــــــــــــة شاملة بـني اإلمارات والصيــــن
األثر األبرز يف الثقاف��ة الصينية إىل اليوم ،وقد انترشت
الثقافة اإلس�لامية والعربية سلمياً من خالل املعامالت
التجاري��ة واالجتامعي��ة ،وتحتف��ظ الص�ين منذ قرون
طويل��ة بذكرى جميلة للعرب واملس��لمني ،وتقر بأنهم
س��اهموا بإثراء جوانب عديدة م��ن الثقافة الصينية،
حيث نقل العرب واملس��لمون إىل الص�ين العديد من
العل��وم واملعرف��ة واملفاهي��م الجدي��دة ،كام س��اهم
الصيني��ون إىل جانب التبادل التج��اري ،بنرش ثقافتهم
وحضارتهم يف املناطق العربية ،ولهذا فقد شكل طريق
الحري��ر منوذجاً رائعاً للتب��ادالت والعالقات والتعايش
السلمي بني الحضارات ،وباملقابل فإن الذاكرة الصينية
يعترصها األمل العميق من بعض الشعوب األخرى التي
اعتدت عىل الصني وعىل ش��عبها بقصد الس��يطرة عىل
ثرواتها ،بينام مل تعتدي الصني عرب التاريخ عىل اآلخرين
ومل تس��تعمر دول ومناط��ق أخرى م��ن العامل ،ويبقى
ذل��ك عامل مهم تعول عليه القيادة الصينية يف صياغة
االسرتاتيجية الصينية وتكسبها مصداقية.

الرؤية الثاقبة

أصبح��ت الدولة ما هي عليه الي��وم من تحرض وتقدم
ورق��ي ،تحتض��ن ع�لى أرضها ب�شرا ً من كاف��ة أرجاء
املعمورة يعيشون ويعملون وينعمون يف كنفها باألمن
واألمان ،وعىل الغرم من صغر حجم الدولة نس��بياً ،إال
أنها اكتس��بت وزناً وتأثريا ً إيجابياً يف الساحتني الدولية
واإلقليمية ،وذلك بفضل رؤية القيادة الرش��يدة ،وهذا
بدوره ساهم برتسيخ تجربة اإلمارات الناجحة كنموذج
للتس��امح والتحرض ب�ين الدول ،كام ع��زز ثقة القيادة
باسرتاتيجيتها وسياساتها الحكيمة.

اإلنفتاح واإلصالح

لق��د متكنت قيادتنا الرش��يدة يف وقت مبكر من قراءة
املوقف ال��دويل واملتغ�يرات العاملي��ة والدولية بدقة،
خاص��ة م��ع بداي��ة تصاع��د دور الصني ع�لى املرسح
العامل��ي ،و بع��د أن أق��رت القي��ادة الصينية سياس��ة
االنفت��اح واإلص�لاح يف نهاية الس��بعينات م��ن القرن
املايض ،فقد رأت القيادة يف اإلمارات أن الفرصة سانحة
لبناء عالقات قوية مع الصني أس��وة بالعالقات مع دول
الغرب ،علامً بأن بداية عجلة التطور والتنمية يف الصني
قد تزامنت مع بداية عجلة التطور والتنمية يف اإلمارات
منذ ما يقارب أربعني عاماً ،حيث رأت القيادة يف الدولة
آنذاك أن النموذج الصيني س��يكون له ش��أن عظيم يف

املستقبل ،فالصني متتلك كافة املقومات التي متكنها من
النه��وض باقتصادها خاصة بعد انته��اء الحرب الباردة
وتفكك االتحاد الس��وفيتي ،وقي��ام نظام عاملي جديد،
فقد أصبحت الفرصة مواتي��ة للنهوض وإيجاد التوازن
االقتصادي الالزم ب�ين دول الرشق و دول الغرب ،علامً
ب��أن الصني تعترب ثالث أكرب دولة من حيث املس��احة،
كام أنها األكرث تعدادا ً من حيث س��كان العامل ،إذ يبلغ
عدد س��كانها خمس سكان العامل ،ومتتلك جميع املوارد
الطبيعية ،ولها تاريخ وإرث حضاري عريق ،ولهذا رأت
القيادة اإلماراتية أن الصني  -باعتبارها أكرب دولة نامية-
مؤهلة ألن تصبح قوة عاملية فاعلة ال يستهان بها متثل
إرادة ال��دول النامية يف املجتمع ال��دويل ،وتعمل عىل
إقام��ة يشء من العدالة الدولي��ة واإلنصاف بحق تلك
الدول.

الحضارة الصينية

لقد ارتبطت املنطق��ة العربية عىل مر العصور بالصني
من خالل القوافل التجاري��ة وطريق الحرير ،وقد ترك
الع��رب واملس��لمون بصامته��م العميق��ة يف الحضارة
الصيني��ة ،حيث ت��كاد ال تخلو مقاطع��ة أو منطقة يف
الصني من املس��اجد واآلثار اإلسالمية والعربية ،وميكن
القول بأن الحضارة العربية والثقافة اإلس�لامية كان لها

وبن��اء عىل رؤي��ة القي��ادة الحكيم��ة والثاقبة ،متيض
اإلمارات العربية املتح��دة اليوم بخطى حثيثة وواعية
نح��و بناء عالقات الرشاكة االس�تراتيجية الش��املة مع
جمهورية الصني الش��عبية ،وذلك يف ضوء تشابه الرؤى
والسياس��ات لدى قي��اديت البلدين ،وبن��ا ًء عىل الفهم
العميق واملتبادل بينهام ،وإمياناً منهام برضورة التعاون
يف س��بيل تحقي��ق املصال��ح االس�تراتيجية لكليهام يف
العقود القادمة ،باإلضافة إىل رضورة تطوير منوذج من
العالقات يس��اهم بالنهوض باالقتصاد العاملي ،ويعمل
عىل تعزيز األمن واالس��تقرار ومجابه��ة التحديات يف
املس��تقبل .لقد رأت القي��ادة يف الدولة ب��أن التجربة
التنموية يف الصني منذ انطالقتها قد أثبتت نجاحاً كبريا ً،
وهي جدي��رة باالح�ترام وميكن االقتب��اس منها ،ومن
جانبه��ا فقد رأت القيادة الصيني��ة بدورها أن التجربة
اإلماراتية قد حققت أيض��اً نجاحاً باهرا ً ،وهي جديرة
باالح�ترام ،وميك��ن االس��تفادة من تجربته��ا وخرباتها
املتنوع��ة ،معتربة أن اإلمارات تش��كل بوابة اقتصادية
مهمة للصني خارج حدودها يف منطقة الرشق األوسط،
وباتجاه أفريقيا ودول الغرب ،وهي رشيك موثوق به،
ويجب العمل معه من أجل بناء مستقبل أفضل.

اإلسرتاتيجية الشاملة

عىل الصعي��د الداخيل فإن النظام الس��يايس يف الصني
اليوم متني ويحايك التقاليد الصينية العريقة وينس��جم
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متضي اإلمارات بخطى
ثابتة نحو بناء عالقات
الشراكة اإلسرتاتيجية
الشاملة مع الصني

مع الظروف االجتامعية والبيئية ،كام يعمل عىل خدمة
املجتم��ع ،وتوفري الحي��اة الكرمية واآلمن��ة للمواطنني،
ولهذا فقد اكتس��ب النظام مصداقية وشعبية الجامهري
الصينية ،وأصبح محط احرتامهم ،وش��عورهم بكيانهم
وفخرهم بانتامئهم لوطنه��م ،إذ تضع القيادة الصينية
الخطط الفاعلة وفقاً السرتاتيجية شاملة للنهوض باألمة
الصيني��ة ،وهدفت إىل إيجاد فرص��ة عمل لكل مواطن
صيني ،وعملت عىل تحقيق املطالب األساسية للشعب،
ودرج��ة معقولة من العدالة االجتامعية والرفاهية بعد
أن كان الش��عب يعاين من الفقر والعزلة ،وبالرغم من
ضخامة تع��داد الس��كان ،إال أن الصني س��تتمكن من
القضاء عىل الفقر يف غضون الس��نوات القليلة القادمة،
ولهذا فإن ما مييز الصني هو قدرتها عىل توظيف القوى
البرشي��ة الهائلة لصالح النه��وض بالتنمية االقتصادية،
ومتكنه��ا م��ن إدارة عجل��ة االقتص��اد بكف��اءة فائقة،
حيث أنش��أت الصني املش��اريع العمالقة ،وأعادت بناء
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املدن وفق��اً للمعاي�ير الحديثة ،كام أقام��ت صناعات
عاملية ،وأنتجت كافة أن��واع البضائع وأصبحت املحرك
االقتصادي للعامل ،ومتكنت بذلك من تحقيق تنمية كربى
غري مس��بوقة عاملياً ،وأصبح االقتصاد الصيني يف غضون
أق��ل من ثالثة عقود يف املرتبة الثانية عاملياً بعد أن كان
متخلفاً عن الركب االقتصادي والصناعي والتكنولوجي،
عىل الرغم من أن الص�ين دولة كربى ،وإحدى األعضاء
الخمسة يف مجلس األمن ،واألهم من ذلك أن االقتصاد
الصيني ق��د مكن االقتصاد العاملي أثن��اء األزمة املالية
واالقتصادي��ة عام  2008من االس��تمرار بتحقيق درجة
م��ن النمو يف أحلك الظروف ،وها هو االقتصاد الصيني
اليوم يعود مرة أخرى لتجديد ذاته وفق خطة مدروسة
لتحقيق التنمية املستدامة للصني كام للدول األخرى.

سياسة اإلصالح

أم��ام التحديات واالضطرابات التي يش��هدها االقتصاد

العامل��ي اليوم ،تعمل الصني عىل إعادة تجديد سياس��ة
اإلصالح واالنفتاح وفق أس��س اقتصادية حديثة ،حيث
أدركت القيادة الصيني��ة أهمية إعادة هيكلة االقتصاد
الصيني ،وضبط نسبة النمو االقتصادي حتى ال تتجاوز
 7%س��نويا ،وذلك م��ن أجل ضامن تنمية مس��تدامة
واقتصاد متني مس��تقبالً ،باإلضاف��ة إىل إيجاد توازن بني
التصدي��ر إىل دول الخ��ارج واالس��تهالك املحيل ،ما قد
يس��اهم يف إعادة بعض التوازن إىل التبادالت التجارية
مع كثري من الدول ،وبه��ذا الصدد فقد تقدمت الصني
مببادرات من ش��أنها النهوض باالقتصاد املحيل والعاملي
وف��ق أس��س جديدة وعادل��ة ،حيث طرح��ت مبادرة
«الحزام والطريق» ،وه��ي عملياً إعادة إحياء االقتصاد
والتج��ارة عىل مس��ار طري��ق الحرير ال�بري والبحري
القدي��م وفق رؤي��ة متجددة ،لتفتح املج��ال أمام أكرث
من  60دولة لالنضامم إىل هذه املبادرة يف س��بيل خلق
منوذج اقتصادي جديد قائم عىل التعاون والتكامل بني
دول العامل ،ولتحقيق تلك الغاية ،فقد بادرت الصني إىل
تأس��يس «البنك األسيوي لإلس��تثامر يف البنية التحتية»
وهو يش��ابه عملياً البنك الدويل الذي أنشأ بعد الحرب
العاملية الثانية ،والغرض من هذا البنك هو العمل عىل
تطوير البنية التحتية يف كثري من الدول الفقرية يف آسيا
وحول العامل ،لخلق فرص استثامرية تعمل عىل النهوض
بعجل��ة االقتصاد يف ال��دول الفقرية وم��ن أجل إيجاد
تنمية مستدامة وكسب مش�ترك ،ومام يثري االنتباه أن
 57دولة قد انضمت كعضو مؤس��س إىل هذا البنك ،مبا
فيهم أغلب ال��دول الغربية إمياناً منهم بنجاح التجربة
الصينية وقد يكون ذل��ك مؤرشا ً واضحاً عىل رغبة دول
العامل يف التعاون مستقبالً بدالً من التنافس.

خصوصية العالقة

تس��عى كثري من دول العامل إىل بناء عالقاتها مع الصني
لغاياتها وأس��بابها املختلفة ،إال أن العالقة بني اإلمارات

النظام السياسي
الصيني متني
ويحاكي التقاليد
الصينية العريقة

كذلك إىل التعاون وتعزيز التبادالت يف ش��تى املجاالت،
ويعم�لان عىل تنس��يق الجه��ود يف املحاف��ل الدولية،
باإلضاف��ة إىل التع��اون ملجابهة التحدي��ات االقتصادية
والبيئي��ة واملناخية ،و كذلك التع��اون ملواجهة املخاطر
األمنية و تهديد التطرف واإلرهاب.

والص�ين لها خصوصيتها ،وتنبع من منظور اس�تراتيجي
وق��د تط��ورت مؤخ��را ً بينه�ما بن��اء ع�لى حاجتيهام
االس�تراتيجية والتكاملي��ة ،واس��تنادا ً إىل ممي��زات كل
منهام ،وانطالق��اً من رغبة وقناع��ة قيادتيهام برضورة
تطوير هذه العالقة تحقيقاً للمصالح املشرتكة ،والعمل
ع�لى إيجاد منوذج للتعاون والنه��وض بعجلة االقتصاد
العامل��ي م��ن جهة ،وللعم��ل عىل مجابه��ة التحديات األمن واإلستقرار
واملخاط��ر والتهديدات املس��تقبلية يف س��بيل تحقيق لقد أثبتت اإلمارات نج��اح تجربتها التنموية ،وقدمت
األمن واالس��تقرار يف العامل من جهة أخرى ،وعليه فقد للعامل منوذجاً حضارياً لتقدم ال��دول النامية والتعايش
اتفقت القيادتان مؤخرا ً عىل إنش��اء صندوق استثامري الس��لمي ،وكذلك قدمت الصني منوذج��اً فريدا ً إلرادة
مش�ترك بقيمة  10مليارات دوالر لالس��تثامر املش�ترك التحدي وتقدم الدول وفق األسس واملعايري الصحيحة.
يف اإلم��ارات ويف الص�ين ويف دول أخ��رى ،كام حرصت لقد أثبت��ت الصني رغبته��ا الحقيقي��ة يف تعزيز األمن
اإلمارات عىل االنضامم إىل البنك األس��يوي لالىس��تثامر واالس��تقرار يف الع��امل ،وقد مارس��ت مبادئه��ا القامئة
يف البنية التحتية كعضو مؤسس ،وتؤيد اإلمارات إقامة عىل الرغبة يف التعايش الس��لمي بجدية وصدق ،فهي
م�شروع «الحزام والطريق» حيث تعترب اإلمارات بوابة تحرتم س��يادة الدول ،وال تتدخل يف ش��ؤونها الداخلية،
بحرية وجوية مهمة يف هذا املرشوع ،ويس��عى البلدان وهي تؤمن بالتعاون والكس��ب املشرتك ،ورضورة حل

الخالفات بالحوار الس��لمي والتفاهم ،فهذا النمط من
العالق��ات بني الدول هو ما يجب أن نحرص عىل قيامه
ودعمه ،ولهذا يصب��ح التعاون مع الصني رضورة وغاية
يف سبيل بناء مستقبل أفضل للجميع ،ذلك أن استمرار
تقاطع مصال��ح الدول يف ض��وء التحدي��ات واملخاطر
والتهديدات للمجتمع الدويل مس��تقبالً يس��تدعي أن
تن�سى الدول مآيس املايض ،وأن تنح��ي خالفاتاها جانباً
وتتس��امح ،حي��ث يكم��ن التحدي األك�بر للبرشية يف
الزيادة املتس��ارعة لعدد س��كان كوكب األرض بعد أن
تجاوز  7مليارات نس��مة خ�لال األربعة عقود األخرية،
والع��دد ما زال يتعاظم ،ومع تناق��ص املوارد الطبيعية
والغذائية فقد زادت نسبة الفقر حول العامل نظرا ً لعدم
القدرة عىل توفري الحاجات األساس��ية لكثري من البرش،
باإلضاف��ة إىل تفاقم املش��اكل البيئي��ة واملناخية ،ومع
ضع��ف إرادة املجتمع ال��دويل ملواجهة تلك التحديات
الحقيقية بإرادة صلبة من خالل تغليب القيم األخالقية
واإلنسانية عىل املصالح اآلنية ،فإن العامل سيواجه خطرا ً
وتهدي��دا ً حقيقياً للحياة عىل كوكب األرض ،بل إن هذا
الوضع س��يؤجج النزاعات والرصاع��ات وثورات الجياع
مس��تقبالً ،ولهذا يبقى الس��ؤال الحقيقي :هل سيتسم
املس��تقبل مبزيد من املواجهات والرصاعات بني األمم،
أو مبزيد من التعاون وتضافر الجهود الدولية واالعتامد
املتب��ادل ونب��ذ الح��روب والخالفات ملواجه��ة أخطار
املستقبل؟ ولهذا نعول عىل أن يساهم منوذج العالقات
اإلماراتية الصينية يف مجابهة تحديات املستقبل بكفاءة
واقت��دار ،وكذل��ك تحقيق تنمي��ة مس��تدامة والدفع
باالقتصاد العاملي إىل مزيد من النمو•
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استقرار اليمن..
وأمن دول جملس التعـاون اخلليجـي

بقلم :

العميد الركن/
خالد جمعة

كلية الدفاع الوطني

عندما نتحدث عن استقرار وأمن اليمن فإننا ال
نتحدث عن البعد العسكري فقط ،بل نتحدث
عن البعد االقتصادي والسيايس واالجتامعي ،ودور
كل مكونات املجتمع اليمني يف العملية السياسية
واالجتامعية ،مع األخذ بعني االعتبار الطبيعة
الجغرافية والقبلية لليمن ،باإلضافة إىل التداخل
الجغرايف وطول الحدود الربية مع اململكة العربية
السعودية ،حيث أصبح األمن قضية كربى وهاجس
بات يشغل الدول الكبرية والصغرية ،بل تجاوز هذا
اإلطار ليشمل التهديدات والتحديات الداخلية
منها والخارجية ،حيث أصبحت الدول اليوم
تتخذ لتأمينه ترتيبات وإجراءات ظاهرة وخفية،
وتخصص من أجل ذلك موارد ضخمة وطاقات
هائلة بعد أن أصبح الشعور بالقلق األمني يتفاقم
يوماً بعد يوم.
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س��عت دول مجلس التع��اون الخليجي بقي��ادة اململكة دخول جامعة الحوثيني إىل اليمن وس��يطرتهم عىل معظم
العربي��ة الس��عودية إىل ح��ل القضية اليمنية واس��تعادة أجزاء ومحافظات اليمن وكذلك سيطرتهم عىل املؤسسات
الرشعية لليمن واملحافظة عىل اس��تقرارها وس��يادته منذ العس��كرية واألمنية واملدنية يف صنع��اء ،حيث عبث فيها
خلع الرئيس الس��ابق عيل عبدالل��ه صالح ،من خالل حث الحوثيني وس��يطروا عىل الحك��م يف اليمن من خالل تعيني
جميع األطراف عىل االلت��زام ببنود املبادرة الخليجية التي املوالني له��م يف املناصب الحكومية الس��يادية ،كام حولوا
جرى توقيعه��ا يف  23نوفمرب  ،2011وتش��تمل عىل خطة صنع��اء إىل ثكنة عس��كرية ،وأس��قطوا الرئي��س الرشعي،
لالنتقال الس��يايس من خالل نقل س��لطة الرئاسة إىل نائب وفرضوا عليه الحصار لرفضه تنفيذ أوامرهم حتى اس��تطاع
الرئي��س اليمني آنذاك «عبد ربه منصور هادي» عبد ربه اإلف�لات من الحص��ار والهروب إىل عدن ،ث��م تواصل املد
منصور هادي يف غض��ون  30يوما ،وتأزم الوضع كثريا ً بعد الحويث حت��ى وصل إىل عدن جنوباً يف وقت ش��هدت فيه

ي

املدينة وأغل��ب املدن اليمنية حالة م��ن الفوىض تخللتها
أعامل نهب واس��عة ع�لى يد الحوثي�ين وأنصار الرئيس
املخلوع ،وسيطروا خاللها عىل مقار سيادية وحيوية كدار
الرئاسة ومطار عدن.
ما زالت إيران مس��تمرة يف عدوانيتها وإظهار أطامعها
التوس��عية عىل حس��اب دول الجوار من خالل التدخل يف
الش��ؤون الداخلية ل��دول الخليج العربي��ة ودول الجوار
وإث��ارة النع��رات الطائفي��ة وخاصة يف مملك��ة البحرين
واليمن ،وتنظر إىل منطق��ة الخليج العريب عىل أنها ضمن
مجاله��ا الحيوي ،ويأيت التدخل اإليراين يف اليمن من خالل
األعامل اإلرهابية التي مُيارس��ها الحوثيون والتي ش��ملت
التع��دي ع�لى الرشعي��ة الدس��تورية واس��تخدام العنف
ض��د الدولة ومؤسس��اتها ،وترهي��ب املواطنني ،ومحارصة
امل��دن واالس��تيالء عىل كل مق��درات الدولة من أس��لحة
وم��وارد لوجس��تية ،وتدم�ير البنى التحتي��ة وتعطيل كل
مرافق ومقومات الحياة اليومية ،واغتيال كبار املس��ؤولني
السياس��يني والعسكريني ،واالس��تمرار يف عمليات السلب
والنهب وتجويع املواطنني ،والحصول عىل الدعم وتهريب
األسلحة واالستعانة بعنارص من حزب الله اللبناين يف مجال
التدريب والتخريب والتفجريات ،وتوس��عهم عىل حساب
مناطق ومكونات اليمن األخرى ،وهذا أدى إىل زعزعة أمن
اليمن واس��تقراره ووحدته بدرجة كبرية وخطرية ،وتسعى
إيران من وراء تدخلها يف اليمن ودعمها لجامعة الحوثيني
إىل بس��ط نفوذه��ا يف املنطقة حيث تعت�بر اليمن إحدى
محطاته��ا بعد لبنان والعراق وس��وريا ،وب��كل تأكيد فإن

عاصفة احلزم
أفضل إجراء حاسم
يف هذه الظروف
اإلستثنائية للوصول
حلل سياسي يف
اليمن
النفوذ اإليراين يف اليمن سيشكل خطرا ً عىل األمن الوطني
واملصالح الوطنية ل��دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث
تس��عى إي��ران إىل التحكم يف الق��رار اليمني ونرش فكرها
اإليديولوج��ي وتحوي��ل جامعة الحوثيني إىل حزب أش��به
بح��زب الله يف لبن��ان الذي أصبح مش��اركاً يف صنع القرار
اللبناين مبا يخدم التوجهات اإليرانية يف املنطقة.
تدور اليوم حوارات وتحليالت مستفيضة بني املختصني
واملهتمني حول حدود األمن الوطني لدول مجلس التعاون

ل��دول الخلي��ج العربي��ة وتحدي��دا ً بعد التم��دد الحويث
وس��يطرتهم عىل العاصمة صنعاء يف سبتمرب  ،2014وكان
الهدف م��ن هذه التحلي�لات هو تحليل ج��دوى وأبعاد
التدخ��ل العس��كري ضم��ن تحال��ف عريب مش�ترك بعد
إدراك وش��عور دول مجل��س التع��اون الخليج��ي بالقلق
عىل مس��تقبل اليمن بسبب سيطرة الحوثيني عىل مفاصل
الدولة وانقالبهم عىل الرشعية الدس��تورية ،وهذا سيقود
ويؤدي حتامً إىل تحديات إس�تراتيجية غري مس��بوقة عىل
األم��ن الوطني واإلقليم��ي لدول مجل��س التعاون ،وعىل
األمن العريب بس��بب متدد املرشوع اإلي��راين باتجاه اليمن
ال��ذي مُيث��ل العمق االس�تراتيجي لدول مجل��س التعاون
الخليجي  ،والخارصة الجنوبية للمملكة العربية السعودية
ك��ون اليمن أحد البواب��ات الجنوبية ع�لى البحر األحمر
ومضي��ق باب املندب الذي يُعد ممرا ً اس�تراتيجياً لناقالت
النف��ط امل ُحملة بنفط دول الخليج العريب وس��فن التجارة
الدولية.
أخ��ذت دول الخلي��ج العريب بنفس��ها زم��ام املبادرة
للتحرك العس��كري جوا ً وبرا ً وبحرا ً بقيادة اململكة العربية
الس��عودية من خالل ق��وة قتالية اعتم��دت عىل املقاتل
الخليجي بشكل أسايس باإلضافة إىل الجهد العريب املساند،
وق��د تكون عاصف��ة الحزم أفضل إجراء حاس��م يف هذه
الظروف االس��تثنائية م��ن أجل الوصول إىل حل س��يايس
يف اليم��ن مُيكن البناء عليها يف ح��ل كل القضايا العربية ،
وكان املجتمع الدويل داعامً لهذا التوجه  ،وهو ما ملس��ناه
يف ترصي��ح وزير الدفاع األمري�كي مؤخرا ً عندما رصح بأن
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سخرت دول جملس
التعاون أدواتها
الدوبلوماسية
حلل األزمة اليمينة
وإستعادة األمن
واإلستقرار يف اليمن
بالده تدعم الدول العربية إلنش��اء قوة عس��كرية مشرتكة
للتص��دي للتهديدات األمنية املتزايدة يف الرشق األوس��ط،
وإن اإلدارة األمريكية ستتعاون مع هذه القوة يف املجاالت
التي تتوافق فيه املصال��ح األمريكية مع املصالح العربية ،
الس��يام أن عددا ً من الدول العربية املشاركة يف هذا الجهد
العس��كري لديها بالفعل رشاكات أمنية ثنائية مع الواليات
املتحدة األمريكية والدول الكربى األخرى .
لقد س��خرت دول مجل��س التعاون الخليج��ي بقيادة
اململكة العربية السعودية أدواتها الدبلوماسية لحل األزمة
اليمنية واس��تعادة األمن و االس��تقرار والس��يادة لليمن،
حيث كثفت جهودها الدبلوماسية خليجياً وإقليمياً ودولياً
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إلنقاذ اليمن وإخراج الحوثيني من اليمن ،وحث الحكومة
اإليرانية ع�لى إنهاء تدخلها يف اليم��ن والتوقف عن دعم
الحوثي�ين وقطع الطريق عىل إي��ران لتحقيق موطئ قدم
يف صنع��اء ،وكذل��ك مطالب��ة الحوثيني بوقف اس��تخدام
القوة واالنس��حاب م��ن كاف��ة املناطق التي يس��يطرون
عليها وتسليم األس��لحة التي استولوا عليها من املؤسسات
العسكرية واألمنية ،مهيباً بكافة األطراف والقوى السياسية
تغلي��ب مصلح��ة اليم��ن والعمل ع�لى اس��تكامل تنفيذ
العملي��ة السياس��ية  ،ولن يتحقق ذل��ك إال بدعم الرئيس
الرشعي لليمن والحكومة الرشعية ومس��اندتها يف التغلب
عىل الحوثيني يف صنعاء أوالً ومن ثم باقي أجزاء اليمن .
قام��ت دول مجل��س التعاون العريب أيض��اً ومن خالل
التحال��ف الع��ريب بقي��ادة اململك��ة العربية الس��عودية
باستخدام عنارص قوتها الوطنية املعلوماتية  ،واالقتصادية
 ،و العس��كرية من خ�لال التعاون والتواص��ل مع القيادة
الرشعية والحكومة اليمني��ة ،والتأكيد عىل أن القضاء عىل
الحوثي�ين واس��تعادة اليمن ألمنها لن يتحق��ق إال بتضافر
جهود جميع مكونات الش��عب اليمني وأن يكون القضاء
ع�لى الحوثي�ين أولوي��ة أوىل  ،وأن مس��اندتهم للرئي��س
والحكوم��ة مطلب هام يف هذه املرحل��ة  ،وكذلك التأكيد
ع�لى وح��دة اليمن وع��دم اس��تغالل بعض األح��زاب أو
املكونات اليمنية للوضع اليمني املتأزم ،واملطالبة بانفصال
الجنوب عن الش�مال ،حيث أن الوحدة اليمنية مهمة جدا ً
يف تل��ك املرحلة الصعبة ،حيث يج��ب تأجيل كل مطالب
االنفصال أو التقس��يم إىل ما بعد عودة االس��تقرار واألمن
إىل اليمن .
أم��ا فيام يخص البعد االقتص��ادي ،فدول الخليج كانت
سبّاقة دامئاً إىل دعم اليمن إقتصادياً من خالل املساعدات

والقروض املالية وكذلك املشاريع املختلفة التي تساهم يف
إنشائها لصالح الشعب اليمني ،حيث أعلنت دول مجلس
التعاون عن دعمها للحكوم��ة اليمنية اقتصادياً من خالل
تقديم املس��اعدات للحكومة الرشعية والش��عب اليمني،
وع��دم التخيل عنهم يف ظل الظ��روف االقتصادية الصعبة
التي يشهدها اليمن ،وحرصت كذلك أن تكون هناك آليات
للتأكد من وصول الدعم ملستحقيه وعدم سقوطه يف أيدي
الحوثيني ،كام أعلنت بأنها عىل أتم االس��تعداد ملس��اعدة
اليم��ن مالياً وإعادة إعامرها متى متكن��ت الدولة اليمنية
م��ن اجتياز هذه املرحل��ة الصعبة .ك�ما قامت يف خطوة
الحقة بإنشاء مركز لتنسيق املساعدات اإلنسانية واإلغاثية
املقدم��ة من مجلس التع��اون لدول الخلي��ج العربية إىل
اليمن « مركز امللك سلامن للمساعدات اإلنسانية « ،حيث
يُعد هذا املركز خطوة مهمة جدا ً يف تنسيق العمل اإلغايث
واإلنساين املقدم من دول مجلس التعاون لليمن الشقيق.
أخ�يرا ً مُيكن القول وبعد مرور أكرث من عام تقريباً عىل
عمليتي عاصف��ة الحزم وإعادة األم��ل أن قوات التحالف
العريب اس��تطاعت أن تحقق انتص��ارات كبرية عىل األرض
وأن تح��رر ح��وايل  85%م��ن األرايض اليمني��ة من أيدي
الحوثي�ين وأنصار الرئيس املخلوع عيل عبدالله صالح ،مام
أج�بر االنقالبيني ع�لى التفاوض يف الكوي��ت لبحث تنفيذ
ق��رارات الرشعي��ة الدولي��ة املتمثلة بق��رار مجلس األمن
ال��دويل  2216واملتعلق باالنس��حاب من املدن وتس��ليم
األس��لحة وف��ك الحصار عن امل��دن والع��ودة إىل املبادرة
الخليجية ومخرجات الحوار الوطن��ي ،لتعود اليمن آمنة
ومستقرة لكل اليمنيني بكل أطيافهم ومكوناتهم من أجل
استقرار املنطقة•

العالقات الدولية وأسطورة
«األنسنة»
قبل بضعة أسابيع (مايو  )2016انعقدت مبدينة إسطنبول الرتكية ومببادرة من األمم املتحدة؛ القمة العاملية
األوىل حول العمل اإلنس��اين؛ مبشاركة عدد من رؤس��اء الدول والحكومات؛ ومجموعة من األكادمييني وممثيل
املؤسسات الدولية ومنظامت املجتمع املدين..
شكل اللقاء مناسبة ملناقشة إمكانية تطوير السياسات العاملية عىل مستوى تقديم املساعدات اإلنسانية
ومواجهة الحاالت الطارئة يف هذا الصدد؛ وبلورة سبل أكرث نجاعة للتعامل مع مختلف األزمات اإلنسانية
املتزايدة؛ وجعل العمل اإلنساين منسجام مع التحديات واملخاطر الراهنة..
جاء انعقاد القمة يف مرحلة تنامت فيها املعاناة اإلنسانية عىل مختلف الواجهات ..من حيث انتشار النزاعات
العس��كرية عىل امتداد مناطق مختلفة من العامل وباملنطقة العربية عىل وجه الخصوص؛ وتزايد حدّ ة الهجرة
واللج��وء تحت ضغط الحروب والرصاعات الداخلية والكوارث الطبيعية ..وبحثا عن فضاءات أكرث أمنا واحرتاما
لحقوق اإلنسان..
وتشري اإلحصائيات الصادرة عن األمم املتحدة إىل أن حوايل  218مليون شخص يعاين س��نويا من الكوارث
الطبيعي��ة التي ترتتب عنها كلفة باهظة عىل االقتصاد العاملي تتجاوز ثالمثائة مليار دوالر؛ فيام تظل النزاعات
العسكرية مسؤولة عن أكرث من  80باملائة من األزمات اإلنسانية املنترشة يف العامل..
لاّ
ورغم أهمية اللقاء الذي نفض غبار النس��يان عن قضية حيوية تهم اإلنس��انية جمعاء؛ إ نتائجه جاءت دون
املستوى؛ وأقل بكثري مام كانت تنتظره مختلف املنظامت الدولية..
عند تأس��يس هيئة األمم املتحدة عام  1945يف أعقاب حربني عامليتني مدمرتني؛ كان الهاجس اإلنساين حارضا
ضمن امليثاق األممي الذي جعل من أهم أهداف املنظمة حامية حقوق اإلنس��ان ..وأحدث مجلسا اقتصاديا
واجتامعيا كجهاز أممي يدعم حفظ السلم واألمن الدوليني وقائيا عرب تنمية اإلنسان ومحيطه..
رغم أهمية الترشيعات واملواثيق الدولية الداعمة الحرتام حقوق اإلنس��ان يف فرتات السلم والحرب؛ والتي
يجسدها امليثاق األممي ومقتضيات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛ يف عالقة ذلك
بحامية املدنيني وتقديم املساعدات لضحايا املنازعات املس��لحة والكوارث الطبيعية واحرتام حقوق املهاجرين
وطالبي اللجوء ..فإن الواقع الدويل يؤكد حجم التهميش الذي يطال القضايا اإلنس��انية ضمن أجندة السياسات
الدولية التي ترتجمها قرارات مجلس األمن ومواقف وسلوكات القوى الدولية الكربى ..يف مقابل أولوية القضايا
االقتصادية والعسكرية والسياسية..
بعدما أرخت الحرب الباردة بظاللها القامتة عىل العامل زهاء نصف قرن؛ وطغت الرصاع��ات اإلديولوجية
والعسكرية واالقتصادية ..بني القطب الغريب بزعامة الواليات املتحدة األمريكية؛ ونظريه الرشقي بزعامة االتحاد
شل مها ّم األمم
السوفييتي (سابقا)؛ وأهدرت الجهود والفرص يف استقطاب الدول وسباق التسلح ..مماّ أسهم يف ّ
املتحدة ذات الصلة بحفظ السلم واألمن الدوليني؛ وتهميش مجموعة من األولويات الدولية كقضايا التنمية
وتلوث البيئة ودعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان ..وع ّمق املعاناة اإلنسانية يف عدد من املناطق؛ وك ّرس صورة
عامل متناقض يتجاذبه شامل يعيش أوج ال ّرفاه؛ وجنوب يصارع من أجل البقاء..
عندما انتهت الحرب الباردة برحيل االتحاد السوفييتي يف بداية التسعينيات من القرن املايض؛ ساد مناخ من
األمل يف األوساط الدولية؛ بعدما تح ّررت األمم املتحدة وبدأت تلتفت إىل قضايا ومخاطر دولية جديدة؛ أصدر
مجلس األمن بصددها الكثري من القرارات عكس��ت توجهات جديدة يف مسار املنظمة؛ وبرز معها التدخل
اإلنساين والتدخل البيئي والتدخل الدميقراطي..
لكن؛ رسعان ما تبددت األحالم؛ مع تصاعد الرصاعات والحروب الداخلية التي خلفت مآس إنسانية؛ وفشل
املقاربات األممية الزجرية التي اتسمت باالنحراف تارة واالنتقائية تارة أخرى؛ فيام خلفت الضغوطات األممية
عىل بعض الدول (فرض الحصار عىل العراق وليبيا )..تداعيات إنسانية خطرية ..وكشفت تطورات قضية اللجوء
يف الفرتة األخرية تغييبا كليا للبعد اإلنساين يف التعاطي مع الظاهرة عىل حساب الهاجس األمني..
بحس إنس��اين؛ تدعم تحقيق
يبدو أن الطريق ما زال طويال أمام املجتمع الدويل لرتس��يخ عالقات دولية ّ
التنمية؛ وتوازن بني تحقيق األمن من جهة؛ واحرتام كرامة اإلنسان من جهة أخرى..

بقلم:
د .إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية يف
جامعة القاضي عياض؛
مراكش
drisslagrini@yahoo.fr
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أهـم التحــوالت الدوليــة واإلقليميــة
وتأثريها يف أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة
أوالً :التحوالت الدولية

أ .تحوالت العالقات األمريكية مع الخليج وإيران
بل��غ االنفتاح األمري�كي عىل إيران درجة أعىل يف الس��نوات
األخ�يرة؛ عىل خلفي��ة أمرين هام :النظر إىل إي��ران بوصفها
بلدا ً أساس��ياً يف الحرب عىل اإلرهاب؛ وإبرام االتفاق النووي
مع إيران الذي اعتربت��ه إدارة الرئيس باراك أوباما أحد أهم
إنجازاته��ا عىل مس��توى السياس��ة الخارجي��ة .وأفرز هذان
األم��ران تح��والت مهمة يف س��ياق العالق��ات األمريكية مع
الخليج وإيران ،ميكن إجامل أبرزها فيام ييل:
 .1بعد توقيع االتفاق النووي الش��امل بني طهران ومجموعة
« »5+1يف يوليو  ،2015أخذت الواليات املتحدة تس��عى إىل
الوقوف عىل مسافة واحدة – تقريباً – بني طهران والرياض.
 .2ي��كاد يتحول الكالم األمرييك عن الحلفاء الخليجيني إىل ما
هو أش��به بـ«تطمينات عامة من دون ضامنات» ،وهذا يثري
ش��كوكاً خليجي��ة يف أن مثة تغاضياً عن السياس��ات اإليرانية
يف املنطقة.

بقلم :

د .ابتسام الكتبي
رئيسة مركز اإلمارات
للسياسات ،أبوظبي

شهد النظامان الدويل واإلقليمي تحوالت مع مطلع
العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين ،انطوت عىل
تهديدات ألمن منطقة الخليج بصفة عامة ،ودولة
اإلمارات العربية املتحدة بصفة خاصة .وهذه الورقة
تقدم قراءة ألهم هذه التحوالت ،كام تقدم بدائل
لتحويل التهديدات الناشئة أو املتوقعة إىل فرص
ومصادر قوة .ومع أن هذه الورقة ت ِ
َفص ُل نظرياً بني
التحوالت الدولية واإلقليمية ،ليس ُهل تناولها ،إال أن تلك
التحوالت مرتابطة ومتداخلة عملياً.
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 .3يف الس��نوات األخ�يرة ،تترصف العديد م��ن دول الخليج
العربية ،وعىل رأس��ها الس��عودية ،ودولة اإلم��ارات العربية
املتح��دة ،ع�لى نحو مس��تقل نس��بياً عن سياس��ة الواليات
املتح��دة .ويع��د هذا تح ّوالً أساس��ياً يف العالق��ة األمريكية-
الخليجي��ة تحت وطأة تراجع الحض��ور األمرييك يف املنطقة،
وتبدّل موازين القوى اإلقليمية ،والتقارب األمرييك مع إيران،
ومتادي األخرية يف تدخالتها يف الش��ؤون الخليجية والعربية.
وه��ذا التح ّول ،برغ��م أكالفه ع�لى الدول الخليجي��ة ،فإنه
منحه��ا فرصة اس�تراتيجية مهمة للعمل عىل بناء سياس��ات
أمني��ة ودفاعية مس��تقلة؛ ملنع الفوىض اإلقليمي��ة ،والدفاع
ع��ن حدود تلك الدول ومصالحها العلي��ا .كام أنه قدّم فرصاً
للس��عودية ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة إلقامة تحالف
اس�تراتيجي بينهام يعد األقوى يف تاريخ عالقتهام ،وإدراك أ ّن
مصالحهام الوطنية تقتيض عدم وضع ثقلهام كله يف التحالف
االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة فقط.
ب .اقرتاب القوى الرشقية وانعكاساته عىل دول املنطقة

بات م��ن الواض��ح أن الق��وى الرشقية الكربى (روس��يا،
والص�ين ،والهند) أخ��ذت تتبنى اس�تراتيجيات وسياس��ات
النخراط أوس��ع يف قضاي��ا منطقة الرشق األوس��ط والخليج
الع��ريب بعد التقاط هذه القوى م��ؤرشات عىل وجود تحول
يف توزي��ع القوة ق��د يؤدي إىل تحوالت جيو-اس�تراتيجية يف
املنطقة ،نتيجة اس�تراتيجية واش��نطن القامئة عىل االنكفاء،
والتخفف من بعض مسؤولياتها الدولية واإلقليمية .وسيكون
الق�تراب هذه الق��وى انعكاس��ات مبارشة وملموس��ة عىل
مختلف امللفات اإلقليمية ،وعىل أمن دولة اإلمارات الوطني
واإلقليمي ،حيث:
 .1تُراق��ب إيران مس��ار اق�تراب قوى الرشق م��ن املنطقة
باهتامم كبري ،وتطرح نفسها قوة إقليمية أوىل ،ورشيكا لهذه
القوى ،وباق��ي القوى الدولية يف مكافح��ة اإلرهاب وحفظ
األمن يف املنطقة.
 .2سيس��هم اقرتاب هذه القوى يف تعقيد املش��هد اإلقليمي
ال��ذي يعاين أساس��اً التعقيد ،ويربك التحالف��ات والتوازنات

القامئة؛ ما س�� ُيص ّعب عمل ّية صناعة السياس��ات االسرتاتيجية الوطني��ة العربية الحديثة وأزماته��ا البنيوية؛ وبينام مازالت
يف دول املنطقة.
بع��ض دول «الربي��ع العريب» تعي��ش اضطرابات سياس��ية
 .3تتّسم هذه القوى بشكل عام بأنها قوى ُمعطِّلة أكرث منها واجتامعي��ة يف املرحلة االنتقالية (م�صر وتونس) ،فإن دوالً
ق��وى إيجابية حيال أزم��ات املنطقة ومش��كالتها ،أو قادرة أخرى تش��هد رصاعات أهلي��ة دموية ،وتحديدا ً يف س��ورية
عىل فرض حلول بش��أنها ،وذلك نتيجة عدم امتالك أي منها واليمن وليبيا ،والعراق إىل حد ما.
ألدوات التأث�ير الحاس��مة يف األطراف اإلقليمي��ة أو الدولية
 .2يف اآلونة األخرية زادت املؤرشات التي تبعث عىل القلق
املتنافسة يف املنطقة.
عىل مصري هذه الدول والتي تَيش باحتامل انهيارها وتفككها
إىل كيانات أصغر تقوم عىل أس��س هوياتية (إثنية وطائفية
وجهوية) .والخشية األكرب أن أي تفكك لدولة من هذه الدول رابعاً :الخيارات االسرتاتيجية
ثانياً :التحوالت اإلقليمية
سيقود إىل ما يعرف يف علم السياسة بظاهرة «الدومينو» ،أي تش��تمل الخيارات والبدائل االسرتاتيجية لدولة اإلمارات عىل
أ .تحوالت املشهد اليمني
ش��هد املشهد اليمني مع مطلع العام الجديد تحوالً تجلىّ ج�� ّر الدول العربية األخرى إىل حاف��ة االنهيار؛ ما يعني تغري اآليت:
 .1االس��تثامر يف تعزيز أداء الدولة ع�لى األصعدة كافة ،هو
يف تحرك جمود الوضع امليداين واتجاهه إىل الحس��م ملصلحة نظام «سايكس بيكو» املوروث من الحرب العاملية األوىل.
 .3إن تزاي��د احتامالت حصول ذل��ك التغيري ينطوي عىل الطري��ق إىل دولة قوي��ة ،ويتمثل أداء الدول��ة عاد ًة يف قوة
ق��وات الحكوم��ة الرشعي��ة و»التحالف الع��ريب» يف اليمن.
وم��ع ذلك ،قد ينعكس ال�صراع يف اليمن عىل األمن الوطني أخطار عىل املنطقة برمتها وعىل كل دولة فيها؛ ما يس��تدعي الهوي��ة الوطنية ،واللحم��ة الوطنية ،والعالق��ة بني املجتمع
واإلقليمي لدولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل:
تبن��ي بدائ��ل إقليمية ووطني��ة ملجابهة حالة فش��ل الدولة والدولة ،واملؤسسات الحكومية.
 .1تنام��ي احت�ماالت دخ��ول التحالف الع��ريب يف حرب الوطني��ة يف املنطقة واحتامالت تفكك بعضها .وينطوي ذلك  .2يتع�ين أن تزيد دولة اإلمارات اس��تثامرها يف بناء وإنتاج
التهديد عىل فرصة لدول املنطقة الستدراك الثغرات يف بنائها املعرفة محلي��اً يف القطاعات كافة؛ لتعزي��ز إمكانية تحويل
استنزاف.
 .2تصا ُعد مخاطر انتشار التنظيامت اإلرهابية يف املناطق الوطن��ي ،وتعزيز عنارص قوة الدول��ة ونجاحه؛ ويف مقدمها :قدراتها يف تلك القطاعات إىل قوة فعلية ،كام أن االستثامر يف
املحررة.
الس��يطرة الفعلية عىل كل أراضيها ،واحتكار وس��ائل العنف املعرفة يدعم قطاع األمن.
 .3تفاق��م الوضع اإلنس��اين ،وتصاعد االنتق��ادات العلنيّة امل�شروع ،وامتالكها رشعية اتخاذ القرارات وتنفيذها ،وتوفري  .3يف ح�ين يك��ون معظ��م تركي��ز الناحية العس��كرية عىل
الخدمات األساسية والتوزيعية ،وتجديد «العقد االجتامعي» .الح��روب التقليدي��ة ،يتعني زي��ادة الرتكيز ع�لى تكتيكات
لدور التحالف العريب يف اليمن من جانب القوى الكربى.
«الح��رب الالمتامثل��ة» .ومن الرضوري أيض��اً تنويع مصادر
 .4تحول الرصاع يف اليمن إىل رصاع شاميل-جنويب ،يف ظل
ثالثاً :املكتسبات يف االستجابة للتحوالت الدولية التس��لح ،وإنش��اء رشاكات عس��كرية تكنولوجي��ة صناعية،
تكريس حالة االنفصال بني الشامل والجنوب عملياً.
 .5ق��د يدفع اإلخف��اق امل ُتوقّع للجهود الروس��ية لفرض واإلقليمية
واالس��تثامر يف اإلنتاج العس��كري ،واإلفادة م��ن نقاط القوة
حل��ول ع�لى املعارضة الس��ورية يف محادث��ات «جنيف  »3ميكن القول إن السياس��ة الخارجي��ة اإلماراتية حققت عددا ً لدى القوات الجوي��ة ،وتطوير القوات الربية (قوات خاصة)
باتجاه ُمامرسة روس��يا ضغوطاً جديدة عىل التحالف العريب م��ن املكتس��بات يف التعام��ل مع تل��ك التحدي��ات الدولية والقوات البحرية.
يف اليم��ن ،ومحاولة ربط ملف اليمن بامللف الس��وري ،عرب واإلقليمية ،أهمها:
 .4مواصلة الجهود لتحقيق الحد األدىن من التوافق الخليجي
ُ
.1
تخيري التحالف بني اليمن وسورية.
تفاع��ل دولة اإلم��ارات القوي مع ه��ذه البيئة اإلقليمية والعريب حول امللفات اإلقليمية.
 .5يتعني ع�لى دول مجلس التعاون اس��تجامع أكرب ثقل
والدولي��ة الجدي��دة أخرجها م��ن دائرة الدول��ة الصغرية يف
ب .تحوالت املشهد السوري
 .1ش��هدت الفرتة األخ�يرة حصول تراجع مي��داين لقوى محيطه��ا إىل دائ��رة الدول��ة املؤث��رة يف اإلقلي��م والرشيك إقليمي ممكن ،لرسم حدود للدور اإليراين يف املنطقة؛ إلقامة
املعارض��ة ،ورمب��ا يعود ذل��ك إىل ف��رض نتائ��ج التوافقات االس�تراتيجي للقوى الدولية الكربى؛ ما أفسح املجال لتوسيع توازن رادع يسمح بأن يكون النظام اإلقليمي الجديد الجاري
األمريكية-الروس��ية حول امللف السوري عىل قوى املعارضة اهتاممات وطموحات الدبلوماس��ية اإلماراتية ،التي شهدت تش��كّله وصياغته يف املنطقة غري مهدِّد الستقرار دول الخليج
منوا ً نوعياً وكمياً ملحوظاً م��ع نهاية العقد األول من األلفية ومصالحها.
وداعميها اإلقليميني.
 .2قد ينعكس ه��ذا التحول عىل األم��ن اإلقليمي لدولة الثالثة.
 .6يف ظل التعقيد والتنافس الجيواسرتاتيجي الذي تشهده
اإلم��ارات بأن ي��ؤدي فرض مثل ه��ذه النتائ��ج إىل تعميق  .2تبن��ي سياس��ة تنويع ال�شراكات االس�تراتيجية اقتصادياً املنطقة بات من الرضوري الرتكيز عىل مأسسة عملية صناعة
وس��ع مروحة خي��ارات الدولة يف االس��تجابة الق��رار يف دول الخلي��ج العربي��ة ،ودعمه��ا مبراك��ز التفكري
النزعة التوس��عية اإليرانية ،وإىل تنامي التنظيامت اإلرهابية وسياس��ياً؛ ما ّ
بحي��ث تتصاعد مخاطرها عىل دول املنطقة والعامل بش��كل للتحديات والتهديدات.
املتخصصة ،واالس��تمرار يف رفع كفاءة األجهزة الدبلوماس��ية
 .3أثبتت السياس��ة اإلماراتية الجدي��دة أنها قادرة عىل صد وتدريبه��ا ،وبناء جس��ور مس��تدامة للتواصل م��ع النخب
غري مسبوق.
ج .إخفاق الدولة الوطنية وإعادة تشكيل خريطة املنطقة مه��ددات أمنه��ا خ��ارج أراضيه��ا ،وبخاصة يف ظ��ل ارتفاع األكادميية والفكرية •
 .1كش��فت ثورات «الربيع العريب» عن هشاش��ة الدولة منس��وب العنف والتطرف واإلرهاب وتفكك الدول وانقسام
املجتمعات واقتتال الجامعات والطوائف.
.4
أسس��ت الح��رب يف اليم��ن لعالق��ة س��عودية-إماراتية
ْ
اس��تثنائية عىل صعيد الخليج وال��دول العربية .وترى دولة
اإلم��ارات أ ّن التدخ��ل يف اليمن ،ع�لى الرغم م��ن تكاليفه
الباهظ��ة ،ميثل إط��ارا ً واعدا ً لضامن أم��ن الخليج العريب يف
فرتة صعبة حرجة؛ ومبا يعيد هيكلة املش��هد االسرتاتيجي يف
الخليج العريب بشكل إيجايب.
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تقنيات

ســــــــــر التفـــــــــوق اجلــــــــوي لطائــــــــــــــــــ
التعرف على كافة املعلومات عن التكنولوجيا التي تقف وراء
الهيمنة اجلوية املستمرة لطائرة هورنيت Hornet

تعترب طائرة Boeing F/A-18 Super Hornet
موضع اعتزاز وفخر رشكة بوينغ  ،Boeingالتي
تعد أكرب مصنعي الطائرات يف العامل؛ وهي طائرة
مقاتلة تعمل مبحركني ،وتطري برسعة تفوق رسعة
الصوت ،كام أنها متعددة األدوار ومناسبة لجميع
أحوال الطقس ،وقادرة عىل الهبوط واإلقالع من
إحدى حامالت الطائرات .وقد تم تسليم كل طائرة
من طائرات  Super Hornetيف املوعد والتكلفة
املحددين.
تقدم رشكة  ،Boeingالتي تتخذ من الواليات املتحدة مقرا ً لها،
عملي��ات تحديث وترقية لطائ��رة ،F/A-18 Super Hornet
مب��ا يف ذل��ك خزانات الوق��ود املالمئ��ة لها ،وحامل األس��لحة
الخارجي الخفي عن ال��رادار ،ومحرك مطور ،وبصمة رادارية
منخفضة .وتسهم هذه القدرات ،فضالً عن التقنيات املتطورة
األخرى ،يف تزويد العمالء يف الواليات املتحدة وخارجها بقامئة
من القدرات املس��تقبلية الت��ي تحقق التفوق املس��بق عىل
التهديدات املستقبلية.

نظام��ا "أولوي��ة الرؤي��ة والهجوم" IRST :و
IRST21
يتكون نظام البحث والتعقب باألش��عة تحت الحمراء IRST
لطائ��رة  ،F/A-18 Super Hornetم��ن نظ��ام االستش��عار
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 ™Martin’s IRST21م��ن صن��ع ،Lockheed Martin
ومجموعة خزان الوق��ود من طراز ،GE Aviation FPU-13
ووحدة التحكم البيئي بصناعة الدفاع من طراز .Meggitt
وق��د برهن النظام عىل جاهزية إنتاجه من خالل سلس��لة
م��ن التقيي�مات واملراجعات الواس��عة النطاق ،مب��ا يف ذلك
اختبارات الطريان.
م��ن جانبه قال النقيب فرانك م��وريل ،مدير برنامج F/A-
 18يف البحري��ة األمريكية" :ميكن اس��تخدام ق��درات "أولوية
الرؤي��ة والهجوم" يف أنواع مختلفة م��ن بيئات التهديد ،وهي
متث��ل نقطة تحول ملقاتلينا حينام نش��تبك يف قتال مع أعدائنا
املستقبليني".
ومن املتوق��ع أن يتم نرش نظام  IRSTعىل طائرات F/A-
 18 Super Hornetيف عام .2017

ويعترب  IRST21الجيل القادم من نظام االستشعار IRST
التقليدي م��ن إنت��اج  ،Lockheed Martinحيث جمع أكرث
م��ن  300ألف س��اعة طريان ع�لى منت طائ��رة  F-14التابعة
للبحرية األمريكية ومنصات  F-15الدولية .وتس��تخدم أنظمة
االستش��عار  IRST21البعيدة املدى تقني��ة البحث والتعقب
باألش��عة تحت الحمراء من أجل االكتش��اف والتعقب ومتكني
طائرة  Super Hornetمن االش��تباك مع التهديدات بأسلحة
الجو-جو.
م��ن جهته قال جون فوهر ،مدي��ر برنامج طائرات الجناح
الثاب��ت لدى رشكة Lockheed Martin Missiles and Fire
 :Controlلقد أثبتت رشكتا  Lockheed Martinو Boeing
نضج نظام االستشعار  ،IRST21وهام عىل استعداد للحصول
عىل هذه القدرات املتطورة لألسطول لدعم أهداف مجموعة

ـــــــــــــرة Boeing F/A-18 Super Hornet
الهجوم بحاملة الطائرات التابعة للبحرية".
وفضالً عن اكتشاف التهديدات الجوية ،يقوم نظام IRST
بتعزي��ز حل األهداف املتعددة مقارنة بال��رادار ،حيث يوفر
متييزا ً أكرب لتش��كيالت التهديدات ملس��افات أبعد .ويتم دمج
البيانات الواردة من نظام االستش��عار  IRST21ببيانات نظام
االستشعار اآلخر  F/A-18عىل منت الطائرة لتوفري أقىص وعي
ظريف للمقاتل.
يعت�بر نظام  IRSTمثاالً آخر يوض��ح كيف نواصل تطوير
ق��درات طائ��رة  Super Hornetحرص��اً ع�لى تفوقها عىل
الخصوم املستقبليني".
م��ن خالل أكرث من  35عاماً م��ن الخربة يف دعم F/A-18
 ،Super Hornetو  ،Super Hornetو ،E/A-18G Growler
ي��درك خرباء تقنيات رشكة  Raytheonأن الطائرات املتعددة
امله��ام الحالية تتطلب تقنيات متع��ددة األدوار للحفاظ عىل
التفوق القتايل.
ابتداء بال��رادارات والحرب اإللكرتوين��ة وانتهاء بحواضن
التهديف والصواريخ ،تستمد طائرة  Super Hornetالحالية
معظ��م قدراتها م��ن تقنيات رايثي��ون  Raytheonاملتطورة،
وتس��تطيع طائ��رة  Hornetالتقليدية إنجاز قدرات ش��بيهة
بق��درات  Super Hornetمن خالل عملي��ة تحديث مثبتة
ومجربة ،اقتصادية التكلفة ،وسهلة اإلدارة.
إن تقني��ات  Raytheonمصمم��ة للتش��غيل والتكيف يف
مهام الجو-جو والجو-أرض أثناء الغارة نفسها ،باستخدام أكرث
الرادارات املحمولة جوا ً تطورا ً ،من طراز ،APG-79
يتم توفري الحامية الذاتية باستخدام مستقبل إنذار الرادار
الرقمي املتطور  ،ALR-67(V)3ونظام التشويش الذي تجره

الطائرة خلفها من ط��راز  .ALE-50أما فيام يتعلق بقدرات
االستهداف والهجوم  ،فإن نظام التهديف املتطور من رايثيون
Raytheon's Advanced Targeting Forward-looking
 ،,Infrared (ATFLIR) podوسلس��لة الذخائ��ر ،ميث�لان
تكملة متكاملة للمهام.

أنظمة الرادار املثبتة واملجربة قتالياً

توف��ر رشك��ة  Raytheonأنظمة ال��رادار APG-79 AESA
لطائرات .Super Hornet
يس��هم هذا النظام املجرب قتالياً بدرج��ة كبرية يف زيادة
ق��درة طائ��رة  ،Super Hornetحي��ث يجعله��ا أقل عرضة
لنقاط الضعف .ويس��مح نظام  ،APG-79 AESAمبس��حه
الش��عاعي اإلكرتوين  ،بتوجي��ه حزمة ال��رادار برسعة الضوء
تقريب��اً ،وبذلك يعزز الوعي الظ��ريف ،ويوفر قدرات جو-جو
وجو-أرض متفوقة .أض��ف إىل ذلك أنه نظرا ً لتصميم الرادار
املعياري ،فإنه يس��توعب التحديث��ات التقنية الجديدة حاملا
تصبح متاحة.
ميك��ن تركي��ب رادار  APG-79(V)X AESAم��ن
 Raytheonبس��هولة يف مقدم��ة الطائ��رة املخروطي لطائرة
س��وبر هورن��ت F/A-18 C/D؛ إذ إن��ه مصم��م خصيص��اً
لس��وق تحديث هورنت ،حيث ميكن أداء عمليات التحديث
البسيطة غري املخلة يف امليدان ،ويستغرق ذلك أقل من ساعة.
ومن شأن تحديث الرادار ،إىل جانب قدرات إضافية متطورة،
مثل مس��تقبل إنذارات الرادار AN/ALR-67(V)3 Radar
( ،Warning Receiverانظ��ر التفاصيل اإلضافية أدناه) ،أن
يساعد الدول عىل إطالة عمر طائراتها الحالية يف فرتات ضيق

امليزانية ،مام يضمن الصالحية القتالية لطائرة F/A-18 C/D
ألعوام قادمة.

عنارص أخرى يف معادل��ة الهيمنة الجوية لطائرة
F/A-18

حاض��ن (ب��ود) AN/ASQ-228 Advanced Targeting
 Forward-looking Infrared (ATFLIR) podم��ن صنع
رشكة  ،Raytheonوه��و الوحيد القابل للدمج التام واملعتمد
لعمليات حاملة الطائرات ،وهو يوفر الدعم لعمليات انتش��ار
األسطول منذ عام .2002
ويس��تخدم وس��ائل عدي��ده للتوجيه كالتوجي��ه بالنظام
الكهروب�صرى املدعم باألش��عة تح��ت الحم��راء او بالكامريا
التلفزيوني��ة أو التوجي��ه باللي��زر ،ويس��تطيع أيض��اً تعقب
األه��داف بالليزر .ما ت��زال حتى اآلن مه��ام التعقب بالليزر
والتهديف باألش��عة تحت الحمراء واملالحة عىل منت طائرات
 F/A-18تستخدم ثالثة حواضن ،أما حاضن  ATFLIRفيدمج
القدرات الثالث يف حاضن مدمج واحد ،وبذلك تتفرغ محطة
األسلحة جو-جو ملهام أخرى.
مس��تتقبل اإلنذار ال��راداري AN/ALR-67(V)3 Radar
 ،)Warning Receiver (RWRوه��و نظ��ام متط��ور مقاوم
للتش��ويش ،يوفر وعياً ظرفياً متفوقاً أثناء عمليات االكتشاف
البعيدة املدى.
أدت التغ�يرات الت��ي طرأت عىل مي��دان املعركة والتطور
املتزايد يف أنظمة الح��رب اإللكرتونية إىل إنتاج أنظمة اإلنذار
اإلداري  PWRالتقليدي��ة املتعددة املهام .ويعمل نظام AN/
 ALR-67(V)3بنجاح يف البيئات الكهرومغناطيس��ية العالية
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تقنيات
الكثاف��ة؛ ألن البنية الهندس��ية للمس��تقبل املوجه يف قنوات
تسمح باالكتش��اف الناجح ألجهزة اإلرسال يف الكثافة العالية
النبض ،فضالً عن اعرتاض اإلشارات البعيدة الخافتة.
يوفر نظام التش��ويش الذي تجره الطائرة خلفها من طراز
 AN/ALE-50الحامي��ة من هجامت الصواريخ س��طح-جو
وجو-جو.
هذا النظام مصمم للتش��غيل عىل منت عدد من الطائرات
التابعة للقوات الجوية والبحرية ومش��اة البحرية األمريكية،
وهو معروف بتوفريه حامية ال مثيل لها .وهو يوفر مس��توى
م��ن الحامي��ة يجعله م��ن أهم وس��ائل مكافحة التش��ويش
اإللكرتوني��ة الحاس��مة املتاحة حالياً .وقد ت��م توريد أكرث من
 27,000جهاز من هذا النظام يف أنحاء العامل.
تحمل طائرة  Super Hornetأيضاً مس��تقبِل نظام تحديد
املواق��ع العاملي (جي يب إس) املحمول ج��وا ً MAGR-2000
من رشكة  .Raytheonويس��تخدم املستقبِل هندسة األنظمة
املفتوحة لتحس�ين املعلومات ع��ن املوقع والرسع��ة واألداء
الزمني ،األمر الذي يحقق مزيدا ً من الدقة يف إطالق األسلحة.
تق��وم رشك��ة  Raytheonاآلن بتوري��د نظام االس��تطالع
 ،SHAred Reconnaissance Pod - SHARPم��ن أج��ل
طائ��رات  ،F/A-18حي��ث يحت��وي ه��ذا النظام ع�لى جهاز
استش��عار كهروض��ويئ وش��عاعي باألش��عة تح��ت الحمراء،
لالرتفاعات املتوس��طة ،يت��م تش��غيله يف الوضعيتني اليدوية
واآللي��ة ،مع إمكاني��ة تحويل��ه إىل التش��غيل يف االرتفاعات
العالية.

القدرة الهجومية الفائقة

أدى وجود منظومات األس��لحة الثامنية من رشكة Raytheon
والتي تدع��م طائرة  ،Hornetإىل تطوير هذه الطائرة لتصبح
أش��د املنصات فتكاً وفاعلية يف كافة امله��ام التي تؤديها :من
تفوق ج��وي ،وحراس��ة للمقاتالت ،واس��تطالع ،ودعم جوي
قري��ب ،وإس��كات الدفاعات الجوي��ة ،والهج�مات الدقيقة
النهارية منها والليلية.
وتشمل منظومات األسلحة من رشكة :Raytheon
ص��اروخ  ،The AGM-65 Maverickوه��و فع��ال ض��د
األهداف املتحرك��ة والثابتة ،حيث يوفر قدرة الهجوم الدقيق
مع الحد األدىن من األرضار املصاحبة .وقد حقق هذا الصاروخ
معدل إصابة بنسبة  90%يف العمليات القتالية.
ص��اروخ  ،AIM-7 Sparrow Missileوهو صاروخ موجه
ش��به فعال ،متوس��ط املدى ،وصالح لجميع أح��وال الطقس،
ويس��تخدم يف أدوار متع��ددة م��ن قب��ل مختل��ف القوات
واألسلحة .وتشمل التحسينات يف األداء يف هذا النظام املثبت
واملجرب قتالياً الرؤية والقصف يف بيئات التش��ويش الشديد
واالشتباكات عىل ارتفاعات منخفضة كثريا ً ،كام يتمتع باملناعة
ضد تهديدات التدابري املضادة التي تشكل تحديات دامئة.
ص��اروخ  ،AIM-9M Sidewinder missileه��و صاروخ
جو-ج��و قص�ير املدى ،اقتص��ادي التكلفة ،يتعقب بواس��طة
األش��عة تحت الحم��راء ،وهو قاب��ل الس��تخدامات متنوعة.
ويتميز بالكفاءة يف متييز األهداف ،ومضاد للتشويش األريض،
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كام أنه ناجح يف تعقب األهداف التي تكون مستويات إشارتها
منخفضة ،ويحتوي عىل محرك صاروخي قليل الدخان.
ص��اروخ  ،The AIM-9X Sidewinder missileيتمي��ز
بق��درة اس��تثنائية ع�لى تحديد األه��داف يف كاف��ة حاالت
التش��ويش مع تحس�ين املدى األق�صى واألدىن .وهو صاروخ
قت��ال ج��وي بنظام اإلط�لاق الحر ،يس��تخدم طاقة األش��عة
تحت الحمراء الس��البة يف تحديد األه��داف وتعقبها ،وميكن
اس��تخدامه يف الهوائيات ضمن م��دى الرؤية وفيام وراء مدى
الرؤية.
صاروخ AIM-120 Advanced Medium-Range Air-
 ،to-Air Missile - AMRAAMيوف��ر ق��درة اإلطالق الحر
املتع��دد اإلطالقات فيام وراء مدى الرؤي��ة ،مام يعزز القدرة
عىل البقاء ،ويتميز بأداء غري مس��بوق يف حزمة خفيفة الوزن
واقتصادي��ة التكلفة .ويتم قياس موثوقيته التش��غيلية بآالف
الساعات ،وهو تحسني مهم يتفوق به عىل األنظمة األخرى.
ص��اروخ The High-Speed Anti-Radiation
 Missile High-Speed Anti-Radiation Missile ،HARMوه��و يتمي��ز بخاصي��ة إس��كات وتدم�ير رادارات
الصواري��خ جو-جو /ورادارات اإلنذار املبكر ،وأنظمة مدفعية
الدفاع الج��وي املوجهة بالرادار ذات املدى البعيد .وتس��هم
وضعيات��ه التش��غيلية املتع��ددة يف توفري مرون��ة قصوى يف
إسكات وتدمري أنظمة الدفاع الجوي املعادية.
نظ��ام  ،Joint Standoff Weapon - JSOWوه��و
مجموعة من األس��لحة الفائقة التدم�ير التي أحدثت ثورة يف
الح��رب الهجومية .ويضمن هذا الس�لاح م��ن الجيل الجديد
س�لامة وبق��اء املقاتل��ة من خ�لال متكني عملي��ات اإلطالق
الهجومي��ة الجوية الدقيقة من وراء م��دى الدفاعات الجوية
املعادية .وبإمكان النس��خ املختلفة من هذا السالح االشتباك
والتدم�ير كامل مجموعة األه��داف لقواتنا يف مختلف بيئات
التهديد.
القنبل��ة املوجه��ة باللي��زر Paveway™ Laser Guided

املواصفات الفنية
الوزن فارغةF/A-18E: 32 :و 100رطل
( 14,552كغ).
أقىص وزن عند اإلقالع 66,000 :رطل
( 29,937كغ).
قوة الدفع :كل محرك حتى  17,000رطل.
الوزن عند العودة للحاملة
 F/A-18E: 9,900رطل ( 4,491كغ)
 F/A-18F: 9,000رطل ( 4,082كغ)
الرسعة 1.8 :ماك.

 ، Bombتصيب األهداف بدقة وبأدىن مس��توى من األرضار
الجانبية ،وقد أسهمت هذه السلسلة من القنابل ™Paveway
يف إحداث ثورة يف الح��رب التكتيكية جو-أرض .وهذا العتاد
املوجه ليزرياً وشبه النشيط ،الذي ينقض عىل الطاقة الليزرية
املنعكس��ة واملوجهة نحو الهدف ،ال يقل��ل من عدد الذخائر
الالزم��ة لتدم�ير الهدف فحس��ب ،ب��ل يتميز أيض��اً بالدقة
واملوثوقية واقتصادي��ة التكلفة التي مل تكن متاحة من خالل
األسلحة التقليدية يف السابق.
القنبل��ة املوجهة بالليزر ونظام ج��ي يب إس Enhanced
)Paveway™-II (EP-II) Dual Mode (Laser and GPS
 ،Guided Bombوه��ي املعي��ار العامل��ي للقناب��ل الدقيقة
التوجي��ه الثنائية الوضعي��ات ،االقتصادية التكلف��ة ،والعالية
املوثوقية ،التي تتميز بقدراتها يف كافة األحوال الجوية ،حيث
تس��تخدم نظام جي يب إس ملواجهة جمي��ع األحوال الجوية،
والليزر من أجل الدقة.
وعند اس��تخدام هذه األسلحة جو-جو وجو-أرض املجربة
قتالي��اً‘ فإنها متد طائرات  Super Hornetبقوة نريانية هائلة
وقدرة هجومية دقيقة وموثوقة للغاية•

تداعيات خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي..
وخماطر التفكك!
شكلت نتيجة استفتاء مستقبل العالقة بني اململكة املتحدة واالتحاد األورويب أكرب وأقوى تحالف سيايس
وعسكري يف النظام العاملي بتصويت حوايل  52%من الناخبني أو حوايل  17مليونا من الناخبني الذين صوتوا
بالخروج من االتحاد األورويب بعد  43عاما من العضوية التي مل تكن دافئة بدءا بالسوق األوروبية املشرتكة
وثم باالتحاد األورويب-مقابل 48%من الناخبني الذين صوتوا بفارق مليون وربع مليون صوت معظمهم من
الشباب ومن خارج انكلرتا-حيث صوت االسكتلنديون وااليرلنديون الشامليون وناخبي لندن واملدن الكبرية
للبقاء يف االتحاد األورويب مقابل تصويت سكان انكلرتا وويلز وكبار السن باالنفصال والطالق مع االتحاد
األورويب .ما يؤكد أن التصويت كان طبقيا ومناطقيا وعمريا-ولذلك هناك اليوم حالة صدمة من تداعيات
قسم اململكة املتحدة وأحدث هزات ارتدادية من الواضح أنها ستدفع ليس يف خروج
زلزال االستفتاء الذي ّ
اململكة املتحدة من االتحاد األورويب ولكن األسوأ قد ال يقف هنا .بل يتعداه إىل تفكيك اململكة املتحدة
حسب نتيجة االستفتاء-وطلبت الوزيرة األوىل يف اسكتلندا-التي صوتت للبقاء يف االتحاد األورويب-البدء
باإلعداد الستفتاء جديد لالستقالل عن اململكة املتحدة-بعدما فشل استفتاء االستقالل يف صيف عام 2014-
كام طالبت بالبدء بالعمل لالنضامم لالتحاد األورويب-ما يعني أن عقد بريطانيا قد فرط .وال يُستبعد أن
تطالب بلفاست-ايرلندا الشاملية االستقالل ايضا .ولكن األخطر من ذلك هو الخشية من ركوب موجة
االنفصال والخروج من االتحاد األورويب الذي تبدو كمنظمة مرتهلة وغري مرحب بتدخل بريوقراطيتها بسيادة
الدول وسن ترشيعات وقوانني تؤثر يف شؤون مواطنني دول االتحاد األورويب الثامنية والعرشين-والذين
سينقصون عضوا برحيل اململكة املتحدة التي تضم كل من انكلرتا واسكتلندا وايرلندا الشاملية وويلز.
منذ البداية مل تكن اململكة املتحدة التي كانت تُعرف بربيطانيا العظمى شاغلة العامل لكن بريطانيا مل
تحتضن االتحاد األورويب كامال .ومل تنضم ملنطقة اليورو وأبقت بفخر عىل عملتها-الجنية االسرتليني .كام
رفضت االنضامم ملعاهدة شنغن للحدود املفتوحة بني الدول األوروبية-واستحدثت نظام تأشرية خاص بها.
ما يدلل عىل عدم اندماج اململكة املتحدة كليا يف االتحاد األورويب.
والواقع أن هناك عوامل عديدة ساهمت يف النتيجة الصدمة لالستفتاء ،ومن أهمها هيمنة التكنوقراط
وتدخلهم يف شؤون املواطنني يف الدول األعضاء يف االتحاد ،ورفض هيمنة مؤسسة االتحاد األورويب عىل الدول
والتدخل يف سيادتها ومتويل مشاريع يف الدول املتعرثة اقتصاديا كاليونان ،وتهميش القوى الوطنية يف الدول
األعضاء ،وابتعاد الدول عن دورها االجتامعي ،وسياسة التقشف التي اعتمدتها حكومة كامريون ،وصعود
وتصاعد خطاب ومامرسات اليمني األورويب والربيطاين االنعزايل-الذي يطالب يف دول وعىل رأسها فرنسا وأملانيا
وأسبانيا وسلوفاكيا باستقالل عن االتحاد األورويب وبروكسل-أو بإجراء استفتاءات حول مستقبل عالقة الدول
مع االتحاد األورويب-أو حتى البقاء ضمن دولهم وخاصة اقليم الباسك يف أسبانيا والفالمش والفرنسيني يف
بلجيكا ،وأزمة اليورو ومتويل األغنياء للفقراء مثل اليونان ،وأخريا ازمات الالجئني واملهاجرين وزيادة العداء
للمسلمني يف أوروبا ورفض سياسات أوروبا بتوزيع الالجئني عىل الدول األوروبية.
وبينام وجد األوروبيني انفسهم يف وضع صعب ومرتبك وعرب قادتهم عن صدمتهم وانزعاجهم من النتيجة-
إال انهم اكدوا احرتام رأي الناخب الربيطاين-وطالبوا بريطانيا برسعة تطبيق االجراءات وتفعيل املادة  50من
اتفاقية لشبونة لخروج بريطانيا من االتحاد األورويب-وليس االنتظار حتى اكتوبر كام يطالب رئيس الوزراء
الذي سيرتك منصبه خالل ثالثة اشهر بعدما ينتخب حزب املحافظني زعيام له.
من الناحية االسرتاتيجية تشعر دول مجلس التعاون الخليجي هناك قلق خليجي حقيقي سياسيي أمني
ومايل استثامرات من خروج بريطانيا من االتحاد االورويب-خاصة أن هناك  200مليون دوالر من االستثامرات
الخليجية صناديق السيارة وخشية من هبوط قيمتها .كام أن هناك مخاوف من تباطؤ االقتصاد الربيطاين
ينعكس سلبا عىل االقتصاد العاملي ويؤدي لرتاجع اسعار النفط التي هبطت بعد نتيجة االستفتاء بحوايل
5%من قيمتها .كام أن هناك حاجة إلعادة النظر يف سياسة دول مجلس التعاون الخليجي التي عليها التعامل
بسياستني واحدة مع اوروبا واألخرى مع اململكة املتحدة التي ستخرج من االتحاد األورويب .ما يجعل العالقة
الخليجية-الربيطانية أقرب إىل التحالف األمرييك-الربيطاين .حيث سيكون من نتائج خروج بريطانيا من االتحاد
األورويب هو تقاربها مع الواليات املتحدة األمريكية.وتبقى الخشية ليس من خروج اململكة املتحدة من االتحاد
األورويب بل ليس تفككها وفرط عقدها،بل أن ميتد التفكك لدول أوروبية-وتصل إلقليم كيبيك يف كندا-
بعدما اطلق استفتاء اململكة املتحدة وحوش التقسيم والتفتيت وانهى حلم األوروبيني بأوروبا موحدة وقوية
ومنوذجا لتكتل ناجح يُرضب به املثل حتى لدولنا يف مجلس التعاون الخليجي-فإذا به يواجه أزمات متالحقة
بسبب عواصف التفكك والتقسيم!

(جيولبوتيك)

أ.د .عبد اهلل خليفة
الشايجي
أستاذ العلوم السياسية-
جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج
واشنطن-الواليات املتحدة
األمريكية
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كتاب

“دور عمـليــة اســــتعادة الشرعيـــة يف اليمــــــــــن
ال شك يف أن قيمة أي مثقف أو مفكر تنبع من
مقدار ما يقدمه من رؤى وأفكار تخدم مجتمعه،
فاملفكر إن مل يعش قضايا وطنه يتحول إىل مجرد
ديكور أو زينة شكلية ال قيمة لها.
ولعل الدكتور جامل س��ند السويدي خري مثال
عىل املفكر الذي يتلمس هموم أمته ،ويحاول أن
ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ
The
Restoration
ويقدم of
Legitimacy
للخروج من
الرؤية والحلول
يرشح واقعها
ّ in
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
نستعرض النتاج
 Roleinأن
تعانيها .ويكفي
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Arabاألخرية،
Nationalالسنوات
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ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
Security
حت��ى نتلمس حرصه ع�لى مقارب��ة موضوعات
مهمة ،س��واء أكانت موضوعات اجتامعية كالتي
تناولها يف كتابه “من القبيلة إىل الفيسبوك” الذي
تح��دث فيه عن أثر وس��ائل التواصل االجتامعي
يف املجتمع ،والسيام جيل الشباب؛ أو موضوعات
كالتيDr.تناوله��ا يف كتاب��ه “آفاق العرص
سياس��ية
ﺑﻘﻠﻢ :ﺩ .ﺟﻤﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ
Jamal Sanad Al-Suwaidi
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
أوDirector
General
of The Emirates Center
ديني��ةis theفكرية مثل الت��ي تناولها يف
األمري�كي؛
ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
for Strategic Studies and Research (ECSSR).
س��فره2016املهم “الرساب” ،والذي حاول فيه ترشيح
2016
تيار اإلسالم السيايس وإظهار الدور السلبي الذي
تق��وم به ح��ركات هذا التي��ار التي تس��عى إىل
“خطف الدولة” عرب مرشوعات عابرة لألوطان.
وقد أسهم إرشاف الدكتور جامل سند السويدي
عىل واحد م��ن أهم املراكز البحثي��ة يف املنطقة
يف تواف��ر العن��ارص الالزمة إلنجاز بحوث تتس��م
باألكادميي��ة واملنهجية من جه��ة ،وبقدرتها عىل
تقديم رؤية تس��اعد صانع الق��رار عىل الحصول
عىل رؤية بانورامية يستند إليها يف قراراته ،وهذا
ميثل بال ش��ك واحدا ً من أه��م األدوار التي تناط
باملراكز االسرتاتيجية عادة.
اسم الكتاب :دور عملية استعادة الرشعية يف اليمن يف تعزيز األمن القومي
يف إط��ار ذلك كل��ه ،مل يكن مفاجئ��ا ً أن يقوم
اسم املؤلف :د .جامل سند السويدي
الدكتور جامل س��ند الس��ويدي بإصدار دراسته
سنة اإلصدار2016 :
األخ�يرة التي ج��اءت تحت عن��وان “دور عملية
استعادة الرشعية يف اليمن يف تعزيز األمن القومي
الناشــــــــر :كلية الدفاع الوطني
العريب” ،والسيام أنه ذو باع كبري يف شؤون اليمن،
وس��بق له أن أعد كتاب��ا ً بعنوان “ح��رب اليمن
 :1994األس��باب والنتائج” ،وإن كانت معطيات م��ن أهم القرارات العربية وأكرثها حس�ماً وقوة عربية وإبعادها عن الحظرية العربية ،والسيام أن
الواقع اليوم تختلف عنها يف ذلك الحني.
يف مواجه��ة مه��ددات األم��ن القوم��ي العريب .مث��ة أصواتا ً إيرانية بات��ت تتغنى بتلك التدخالت
يرى الدكتور السويدي يف دراسته التي صدرت وتنب��ع أهمي��ة الق��رار يف نظره م��ن إدراك دول إىل الح��د ال��ذي جع��ل حي��در مصلح��ي ،وزير
مؤخرا ً عن كلية الدفاع الوطني يف دولة اإلمارات التحالف الع��ريب ويف مقدمته��ا اململكة العربية االس��تخبارات اإليراين الس��ابق يتباهى بأن إيران
العربي��ة املتح��دة ،أن ق��رار التحال��ف الع��ريب السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة لخطر باتت تسيطر عىل أربع عواصم عربية.
بالتدخل العس��كري ض��د امليليش��يات الحوثية التهدي��دات اإليراني��ة وتدخل إي��ران يف املنطقة
يؤكد الدكتور الس��ويدي أهمية اليمن بالنسبة
وق��وات عيل عبدالله صال��ح املتحالفة معها كان يف محاول��ة لخلخة األمن الع��ريب واختطاف دول لألم��ن القومي العريب ،مبا ميثله من موقع جغرايف
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مــــــــــن يف تعــزيـــز األمــن القومـــي العربـــي”
وإرث حضاري ،األمر ال��ذي جعله مطمعا ً للقوى
االس��تعامرية .وألن اليمن متاخم للملكة العربية
الس��عودية كربى دول مجلس التع��اون ،فإن أي
اضطراب يحدث فيه س��يكون له آثاره وتداعياته
عىل أمن الخليج العريب عموما ً.
ويلفت الدكتور الس��ويدي إىل أن ما يتمتع به
اليمن من مزايا هو الذي جعل إيران تس��عى من
خالل الحوثيني للسيطرة عليه وإلحاقه مبرشوعها
التوس��عي؛ فعىل الرغم من أن إيران رفعت شعار
الوحدة اإلس�لامية منذ  1979فإنها أقامت نظاما ً
مذهبي��ا ً طائفي��ا ً ،وجعل��ت تصدير الث��ورة مبدأ
أساسيا ً من مبادئها يف السياسة الخارجية.
ويلف��ت الكتاب النظ��ر إىل أن عالقة الحوثيني
بإيران تعود إىل عام  1994حني ذهب بدر الدين
الحويث إىل طهران عقب خالف مع علامء الزيدية
يف اليم��ن .وكان من الطبيعي أن تس��تثمر إيران
ذل��ك املوقف وتح��اول من خ�لال الحوثيني نرش
التش��يع بني اليمنيني كام فعلت يف أكرث من دولة
عربي��ة .ويرى الدكتور الس��ويدي أن إيران زادت
اهتاممها بالحوثيني بعد س��نة  2011حني خشيت
أن يتقلص نفوذها يف العراق وس��وريا فأرادت أن
تضم��ن جبهة بديل��ة .فضالً عن أن اتس��اع هوة
الخ�لاف مع اململك��ة العربية الس��عودية جعلها
تح��رص عىل أن يكون لها ذراع يؤرق الس��عودية
من حدودها الجنوبية .كام أن الرغبة يف السيطرة
عىل باب املندب كانت ،وال تزال ،دافعا ً لها لتعزيز
وجودها يف اليمن.
وبعد هذه املقدم��ات التي أوضح املؤلف من
خاللها طبيع��ة الخطر القادم م��ن اليمن يف ظل
ال��دور اإلي��راين الفاعل ،انتقل املؤل��ف للحديث
ع��ن تدخل التحال��ف العريب يف اليمن مش�يرا ً يف
البداية إىل تنامي اإلدراك الشعبي للخطر اإليراين
م��ن خالل نق��اط ع��دة ،وذلك من خ�لال أرقام
وإحصائي��ات قامت بها مراك��ز بحثية مهمة مثل
مركز زغبي الستطالعات الرأي ومركز بيو لألبحاث
يف الواليات املتحدة .وقد ساق املؤلف هذه األدلة
ليؤك��د أن التحرك الذي قامت به اململكة العربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة وسائر
دول التحالف العريب يس��تند إىل دعم شعبي يرى
رضورة مواجهة الخطر الشيعي اإليراين.
ويؤكد الدكت��ور جامل الس��ويدي أن التدخل
العس��كري يف اليمن كان الخي��ار األخري ،بعد أن
اس��تنفدت دول مجل��س التع��اون جميع الفرص

قرار التحالف العربي
بالتدخل العسكري ضد
امليليشيات كان من
أهم القرارات العربية
وأكرثها حسمًا وقوة
يف مواجهة مهددات
األمن القومي العربي

إليج��اد ح��ل يف اليم��ن يضم��ن وحدت��ه وأمنه
واس��تقراره ،ولكن الحوثيني الذين تدعمهم إيران
كانوا مرصين عىل االنقالب عىل الرشعية وافتعال
املشكالت واألزمات ورفع السالح يف وجه الدولة.
وال يف��وت الدكتور الس��ويدي أن يذكر القارئ
ب��أن التدخ��ل يف اليمن ج��اء يف إط��ار القرارات
الرشعي��ة الدولية وبدعم منها .ك�ما أنه جاء بناء
عىل طلب السلطة املعرتف بها رشعيا ً يف اليمن.
وكان واضح��ا ً للجميع أن التدخل يف اليمن كان
خي��ارا ً ال بد من��ه؛ ألنه لوال ذل��ك التدخل لدخل
اليم��ن يف حالة من الف��وىض الش��املة والحرب
األهلية ،كام أن السامح بسيطرة ميليشيا مسلحة
عىل الدولة اليمنية كان يعني فتح باب الرش عىل
لا عن أن التدخل
مرصاعي��ه يف املنطقة كلها .فض� ً
يف اليمن أس��هم يف الحفاظ عىل األمن العاملي يف
منطقة اسرتاتيجية مهمة جدا ً.
وي��رى الدكتور الس��ويدي أن “عاصفة الحزم”
التي تحولت فيام بع��د إىل “عملية إعادة األمل”
ج��اءت دفاعا ً عن األمن الوطن��ي القومي العريب،
فهاتان العمليتان ،وإن اس��تهدفتا الحوثيني بشكل
مبارش ،ش��كلتا رس��الة مهمة إليران بأنه ال ميكن
الس��كوت ع��ن أي تدخ��ل يهدد األم��ن القومي
العريب ،وأن دول الخليج العريب لن تس��مح إليران

ب��أن تفع��ل يف اليمن م��ا فعلت��ه يف لبنان حيث
زرعت هناك حزب الله اللبناين الذي بات يشكل
دولة ضمن دولة.
لقد أعط��ى تدخل التحالف الع��ريب يف اليمن
رس��ائل مهم��ة ،فه��و أثبت ق��درة الع��رب عىل
االعتامد ع�لى قدراتهم الذاتية ،والس��يام يف ظل
تخيل الدول الكربى عن مسؤوليتها .كام أكد هذا
التدخل أن املشكالت التي تعرقل اتفاقية الدفاع
العريب املش�ترك يج��ب أال تح��ول دون التعامل
بجدية م��ع املخاطر التي تواجه األم��ة العربية.
كام عبرّ هذا التدخل عن إدراك العرب للتحوالت
والتغريات التي حدثت يف توجهات الدول الكربى
تجاه املنطقة ،والسيام مع دخول االتفاق اإليراين-
الغريب حيز التنفيذ.
إن أه��م ما يف التدخل الذي ق��ام به التحالف
العريب أنه شكل نواة لقوة عربية ميكن أن تتوسع
يف املس��تقبل ،والسيام أن هناك عامالً آخر يساعد
عىل ذلك وهو وجود قوات “درع الجزيرة” .وقد
رأى الدكتور جامل سند السويدي يف خامتة بحثه
املعمق أن هناك أربعة اعتبارات تعزز التوجه نحو
بناء هذه القوة املشرتكة ،أولها انفتاح األوضاع يف
املنطقة عىل س��يناريوهات عدة ،ما يشكل حالة
من ع��دم االس��تقرار تتطلب اس��تعدا ً ملواجهتها
عىل جميع الصعد ،والس��يام الجانب العس��كري.
وثاين ه��ذه االعتبارات هو تصاع��د التنافس بني
قوى إقليمية عىل الس��احة العربية .وثالث هذه
االعتبارات تغري سياسات القوى الكربى وتوجهاتها
نحو املنطق��ة .وآخرها أن االتف��اق النووي الذي
وقعت��ه إيران مع الغرب قد أوجد واقعا ً جديدا ً ال
بد من التعامل معه مبنطق القوة والحزم.
وختاما ً ،فإن هذه الدراسة عىل صغرها قدمت
إحاطة ش��املة عن األزمة اليمنية ،وتدخل قوات
التحالف العريب لحلها ،وآفاق التسوية فيها ،وهي
بال ش��ك متثل راف��دا ً مهامً مل��ن أراد االطالع عىل
تفاصيل ما يجري يف اليمن ،والس��يام أنها دراسة
موضوعية تخاطب العقل وتعتمد عىل املعلومات
واإلحصاءات الدقيقة ،وحسنا ً فعلت كلية الدفاع
الوطن��ي حني أصدرت الدراس��ة باللغتني العربية
واإلنجليزي��ة؛ ألن��ه من ال�ضروري تعريف الرأي
الع��ام العامل��ي بكل م��ا يحيط باألزم��ة اليمنية
من مالبس��ات ،والس��يام أن هناك من يريد قلب
الحقائق زورا ً وبهتانا ً.
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مبتكر من اإلمارات

ثالث طالبات يبتكرن جهاز إنذار لتنظيـــــــــــ
سفريات بالعلوم نفكر..نتمنى أن يدعم مشروعناونراه على أرض الواقع

مبتكــر
110

ابتكرت ثالث طالبات من مدرسة املواهب النموذجية للبنات بأبوظبي وهن شام الشاميس
وطيبة العامري وعائشة بن كلبان ،تحت إرشاف معلمة الفيزياء جواهر النوباين ،مهندس
 ITو االستاذ أحمد ،جهاز انذار لتنظيم مواقف السيارات ولتسهيل صف السيارات بطريقة
صحيحه ،وأكد فريق العمل أنهن استطعن تطوير جهاز اإلنذار لألشخاص كافة سواء األشخاص
العاديني أو من ذوي االحتياجات الخاصة من خالل اإلنذار األول (بالصوت واإلضاءة) ويف حالة
عدم االستجابة يتم إرسال رسالة نصية إىل إدارة املواقف وبعدها بخمس دقائق يتم إرسال
الرسالة النصية إىل إدارة املرور ،من اجل مساعدة االشخاص وتسهيل عملية صف السيارات حوار :رايـــــة املزروعي
بالطريقة الصحيحة للحد من االزدحام ،ويسعني إىل اإلستمرار يف تطوير هذا املرشوع .تصويـــر :حممد اخلضر
وشاركن به خالل منافسات مسابقة «بالعلوم نفكر» للنسخة الرابعة ،وساعدت هذه املشاركة
عىل تنمية روح العمل الجامعي وتوجيه اهتامم الشباب بالعلوم وشغفهم به نحو إختيار
قطاع الصناعة واإلبداع كمجال للعمل ،ألتقت مجلة "درع الوطن" باملخرتعات وكان معهم
هذا اللقاء:
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ــــــــــــم مواقف السيارات

ع

فكرة االخرتاع
ب��دأت لدين��ا الفكرة عندما قمنا باملش��اركة يف مس��ابقة
"بالعلوم نفكر" ،و استغرقنا شهرين إلنهاء املرشوع ،هدف
املرشوع هو تنظيم مواقف السيارات ،عندما يقوم السائق
بصف الس��يارة بطريق��ة خاطئة ويأخذ الس��ائق موقفني
للس��يارة تبدأ الدائ��رة االلكرتونية بالعم��ل حيث تلتقط
الحساسات املسافة التي متت برمجتها عليه عندها تعطي
إش��ارة صوتيه وإش��ارة ضوئية تحذيرية لألشخاص الذين
ال يس��معون .وتم تزويد الجهاز بنظام الرس��ائل القصرية
( ،)SMSوالذي يقوم بأرسال رسالة نصية إىل ادارة املواقف
املس��ؤولة عن التنظيم التي يكون له��ا صله بإدارة املرور
وتحرير مخالفة للشخص املخالف ،يف حال وقوف الشخص
بطريق��ة خاطئة ملدة تتجاوز الخمس دقائق ،وتوجد ايضاً
كامريا تقوم بتصوير لوحة السيارة للتعرف عىل السائق.
اخرتاعنا ه��و خطوط املواقف الذكية ،حيث يهدف إىل
تنظيم مواقف السيارات ويعمل أيضاً كجهاز تنبيه للسائق
األصم بوجود إنذار إضاءة .ومميزاته انه يقوم عىل تنظيم

املواقف والتقليل من اإلزدحام خاصة عند البنايات.
براءة االخرتاع
و قل��ن مل نحصل حت��ى اآلن عىل براءة االخ�تراع من أي
جهة ومتنين��ا أن نتعامل مع برنام��ج تكامل حتى يوفروا
لنا الدعم املعنوي قبل املادي ،فربنامج تكامل يوفر الدعم
القان��وين واملادي للمخرتعني واملبتكرين لتس��جيل براءات
االخرتاع دولياً يف مكتب الواليات املتحدة لرباءات االخرتاع،
ومعاهدة التعاون الدولية لرباءات االخرتاع.
مميزات االخرتاع
أما من ناحي��ة الفائدة لإلخرتاع فإن ه��ذا اإلخرتاع يخدم
الجه��ات املدنية والعس��كرية بش��كل ع��ام ،يخدمهم يف
التقلي��ل من االزدح��ام يف املواقف س��واء كان يف مواقف
الدوائ��ر الحكومي��ة أو الخاصة و الس��كنية التي تس��بب
ازدحام��اً ش��ديدا ً وخاص��ه يف املواقف الت��ي تكون تحت
البناي��ات ،وكام انه يس��اعد ع�لى زيادة اقتص��اد الدولة،
ويس��اعد إدارة املرور عىل تنظيم املواقف من غري تكلف
وتعب.

املحفز الذايت
حصلنا ع�لى العديد من ش��هادات التقدير أوله��ا كانت من
مؤسس��ة االمارات ملش��اركتنا يف مس��ابقة "بالعل��وم نفكر"،
وايضا حصلنا عىل ش��هادة تقدير من مديرة مدرسة املواهب
النموذجية للبنات ,واخرى من مدرس��ة ام العرب ملش��اركتنا
يف ملتق��ى االبت��كار ،و حصلنا عىل الكثري م��ن الدعم املادي
واملعنوي من قبل أهلينا ،فكانوا يش��جعوننا كثريا ً ويطرحون
علينا االفكار واالقرتاحات ،ويس��اعدوننا يف كيفية حل مشكلة
ما ،أما الدع��م املعنوي فكان من قب��ل معلامتنا وزميالتنا يف
املدرسة ،لهم الفضل الكبري وراء تشجيعنا عىل اكامل مشوارنا
االخرتاعي..
الطموح واملستقبل
وعن طموحهن قلن هدفنا املستقبيل هو تطوير املرشوع
من حيث تش��غيله بالطاقة الشمس��ية ،والحصول عىل براءة
اخ�تراع ،ومن ثم تبني��ه من احدى الجه��ات وتطبيقه داخل
الدول��ة ،والوصول بهذا االخرتاع إىل العاملية ،وطموحنا هو أن
نفخر بالتطور التي وصلت له دولتنا ونرفع علمها عالياً•
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املــــرأة و احلـــرب يف اإلســــالم
لقد دأبت املرأة العربية عىل املشاركة يف الحروب منذ فجر التاريخ و قبل اإلسالم ،حيث نذكر مقولة
هند بنت عتبة “ نحن بنات طارق منيش عىل النامرق  ،إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق ،فراقاُ
غري وامق “عندما قام املرشكون باصطحاب النساء معهم يف غزوة بدر من أجل شحذ عزمية الجنود
ومنعهم من التخاذل أو الفرار.
بقلـــــم /:رائد
خلــــــــــود الشحــــــــــي
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وعندما أرشقت شمس اإلسالم يف الجزيرة العربية ،و
منذ بواكري حروب الدولة اإلس�لامية مل تتأخر املرأة عن
الجهاد و مزاحمة الرجال طمعاً بأحد الحس��نيني ،فكان
له��ا دو ٌر ال يغف��ل  ،فقد كانت تحمل الس�لاح وتقاتل
كام يفع��ل الرجال ،وكان��ت تقوم باألعامل املس��اندة؛
كالتمريض ،وعالج الجرحى ،ونقل املاء والسالح ،وإعداد
الطعام للجيش ،وحراسة األرسى ،وغري ذلك من األعامل
التي تستلزمها الحرب.

جهاد املرأة يف زمن رس��ول الل��ه صىل الله
عليه و سلم
نس��تدل عىل م��دى تش�� ّوق امل��رأة املس��لمة للجهاد،
ومعرفتها لرشفه وفضله ،وغبطتها للرجال الذين فضلهم
الل��ه بهذه الفريض��ة  ،عندما جاءت أس�ماء بنت يزيد
بن الس��كن نائبة عن النس��اء إىل رس��ول الله تكلمه يف
أم��ر الجهاد قائلة“ :ب��أيب أنت وأمي يا رس��ول الله ،أنا
وافدة النس��اء إليك ،لقد بعثك الله إىل الرجال والنساء
كافة ،فآمنا بك وبإلهك ،وإنا معرش النس��اء محصورات
مقصورات ،قواعد بيوتكم ،و َمق ىَْض شهواتكم ،وحامالت
أوالدك��م ،وإنكم مع�شر الرجال فُضلت��م علينا بال ُجمع
وال َجامعات ،وعي��ادة املرىض ،وش��هود الجنائز ،والحج
بعد الحج ،وأفضل من ذلك الجهاد يف سبيل الله ،وإن
الرجل إذا خرج حاج��اً أو معتمرا ً أو مجاهدا ً حفظنا

لكم أموالك��م ،وغزلنا أثوابكم ،وربينا لكم أوالدكم ،أفال
نشارككم يف هذا األجر والخري؟”
“فالتف��ت النبي صيل الله عليه وس��لم إىل أصحابه
بوجهه كله ثم قال :هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن
من مقالتها يف أمر دينها من هذه؟
فقالوا يا رس��ول الله“ :ما ظنن��ا أن امرأة تهتدي إىل
مثل هذا!!”
“فالتف��ت النبي ص�لي الله عليه وس��لم إليها فقال:
افهم��ي أيتها املرأة ،واعلمي من خلفك من النس��اء ،أن
حس��ن تبعل امل��رأة لزوجها (يعني حس��ن عرشتها له)
وطلبه��ا مرضاته ،واتباعه��ا موافقته ،يع��دل ذلك كله،
فانرصفت املرأة وهي تهلل”.
يف غ��زوة ب��در يف الس��نة الثانية للهجرة و بس��بب
ظروف املعركة الكربى األوىل مل تش��ارك املرأة املسلمة،
حيث اس��تعجل النبي ص�لي الله عليه وس��لم الخروج
حتى يتمكّن من اللحاق بقافلة أيب س��فيان ،لدرجة أن
بعض الرجال مل يستطع التجهز لهذه املعركة ناهيك عن
ولك��ن غياب املرأة هذا عن غ��زوة بدر مل يكن غياباُ
النس��اء ،غري أن أم ورقة س��ألت النبي ص�لي الله عليه
وس��لم الخروج مع الجيش ملداواة الج��راح ،ولعل الله كلياً ،صحيح أنها بجسدها مل تكن حارضة املعركة ،لكنها
يهدي إليها شهادة ،فلم يأذن لها النبي ح�ضرت بأبنائها ،وزوجها ،وأبيها ،وإخوتها ،وقرابتها من
ص�لي الله عليه وس��لم للس��بب الرج��ال ،وخري مثال عىل ذل��ك الصحابية الجليلة عفراء
ال��ذي ذكرته ،مع قول��ه لها إن بنت عبيد بن ثعلبة التي بعثت إىل املعركة بسبعة أبناء
الله ٍ
مهد إليك شهادة.
هم فلذات كبدها ،نال الشهادة اثنان منهم.
يف يوم أحد كانت الس��يدة عائشة بنت أيب بكر ريض

كانت املرأة ممن
ثبت عند انهزام
الرجال يوم أحد،
حيث دافعت عن
الرسول يف وسط
الشدة والبأس
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الله عنها وعن أبيها ،وأم س��ليم زوجتي النبي صيل الله
وسلم وأم س��ليط وحمنة بنت حجش ،ريض الله عنهن
أجمعني ،ك ّن يسقني العطىش ويداوين الجرحى.
جاء يف الحديث عن أنس بن مالك ريض الله عنه قال:
“كان رس��ول الله يغزو بأم سليم ونس��وة من األنصار،
ليسقني املاء ويداوين الجرحى”.
وقال ابن مس��عود“ :إن النس��اء كن يوم أحد خلف
املسلمني يجهزن عىل جرحى املرشكني”.
وملا اختل��ف الحال ،وخ��ان الن�صر املؤمنني جاءت
صفية بنت عبد املطلب شاهرة سيفها ترضب به يف وجه
القوم قائلة انهزمتم عن رس��ول الل��ه ،قاصدة بث روح
الجهاد فيهم ،ومقوية عزامئهم.
ومل تكن أم أمين بأقل منها شأناً يف هذا املجال ،حيث
كانت تحث��و الرتاب عىل بعض املنهزم�ين وتقول :هاك
املغزل فاغزل به.
وكانت املرأة ممن ثبت عند انهزام الرجال يوم أحد،
حيث دافعت عن الرس��ول يف وس��ط الش��دة والبأس،
كأش��جع الرجال ،وأثبت الفرسان ،ومن هؤالء أم عامرة
نس��يبة بنت كعب ،التي قال فيها رسول الله “ما التفت
مييناً وال شامالً إال وأنا أراها تقاتل دوين”.
أما يف غزوة الخندق سنة خمس للهجرة فقد اشتغل
114
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ويف ه��ذه الحالة واملرشكون يحارصون املدينة كان ال
بد للمرأة أن تكون مشاركة يف هذا الجهاد بشكل فاعل،
ومام قامت به النساء يف هذه الغزوة:
1ـ القي��ام باألع�مال الت��ي كان يق��وم به��ا الرجال
املنشغلون مع الرسول بحفر الخندق ومجابهة األعداء.
 2ـ تزويد الجيش باملؤن.
 3ـ الدفاع عن مؤخرة املسلمني.
 4ـ مراقب��ة األوض��اع الداخلي��ة وتفق��د أح��وال
املجاهدين.
ومن األسامء التي برزت يف هذه الغزوة ابنة برش بن
س��عد ،وزوجة جابر بن عبد الله ،التي كان لكل واحدة
منهن كرامة خاصة يف إعداد طعام الجند يف ذلك الوقت،
ومنه��م صفية بنت عبد املطلب التي قتلت يهودياً كان
يط��وف بأح��د الحصون التي لج��أ إليها بعض النس��اء
والصبيان ،وألقت برأسه إىل من كانوا معه أسفل حصن
ففروا جميعاً ظناً منهم أن الحصن يحرسه الرجال ،قتلته
خشية أن يدل بني قومه عىل نساء املسلمني وصبيانهم
فيغريون عليهم ،ورجال املسلمني مشغولون بالقتال.
وكذل��ك كان الح��ال يف غ��زوة بن��ي قريظة،وغزوة
رس��ول الله وكل القادرين من الرجال يف حفر الخندق،
ومن ثم حصار بني قريظة ،ثم حصار األحزاب للمدينة الحديبي��ة ،وفت��ح مكة ،وغزوة حنني ،كان للمس��لامت
حضور يش��هد ع�لى اجتهادهن يف القيام مب��ا ميكن أن
وكل ذلك استمر حواىل شهرين تقريباً.

مارست املرأة
كل صنوف النضال
الوطني بدءًا من
مقارعة العدو
الصهيوين باحلجارة
ومرورًا بعراك جنود
االحتالل باأليدي
ووجهًا لوجه

يقمن به من أعامل الجهاد مع الجيش املس��لم ،س��واء من (بُجيلة) ،وهذا إن دل فإنه يدل عىل حجم مشاركة
النس��اء يف هذه الح��روب التي امتدت س��نني طويلة،
بالقتال مبارشة ،أو باملساندة ،أم باملشورة وغري ذلك.
ووصلت إىل ما وصلت إليه من أرجاء املعمورة.

جه��اد امل��رأة يف عه��د الخلفاء الراش��دين
والفتوحات اإلسالمية
جهاد املرأة يف العرص الحديث والحارض

ملا انتهى أبو بكر من حروب الردة ،بعث إىل املس��لمني
يف كل الب�لاد أن يقدموا إليه من أج��ل تجهيز الجيوش
للفتوحات التي كانت بعد ذلك ،و التي استهلوها بفتح
الش��ام ،وبالفعل فقد بدأ يتوافد عىل أيب بكر املسلمون
م��ن كل مكان ،ومن ضمن من ج��اءوا قبيلة حمري من
اليمن ،فلام رآهم أبو بكر تهلل وقال“ :أمل نكن نتحدث
ونق��ول إذا أقبلت حمري تحمل أوالدها ومعها نس��اؤها
ن�صر الله املؤمن وخان الكافر ،فأبرشوا أيها املس��لمون
قد جاءكم النرص”.
مل تكن حمري وحدها التي جاءت بأبنائها ونس��ائها،
فقد كان أغلب من قدم عىل أيب بكر من الوفود يحملون
معه��م ذراريه��م من النس��اء واألوالد ،حي��ث جاء عن
امل��واردي قوله إن حروب املس��لمني يف عهد الفتوحات
اإلسالمية ما كانت تخلو من النساء والذراري.
ويذكر الطربي أن عدد النساء اللوايت شاركن يف فتح
العراق ،حواىل س��بعامئة امرأة من (ال َنخَع) وألف امرأة

أم��ا يف عرصن��ا الح��ارض الذي ش��هد اس��تعامر الدول
اإلسالمية والعربية يف بدايته ،فقد رضبت املرأة املسلمة
أروع األمثلة يف الجهاد والتضحية ،خصوصاً يف مقاومتها
للمحتل ال��ذي يحتل أرضها ،ويس��لب خرياتها ،فكانت
تش��ارك مع الرجال يف ش��تى صن��وف املقاومة ،وكذلك
كان له��ا مش��اركات يف حروب التحري��ر جنباً إىل جنب
مع الرجل.
ومن األمثلة عىل ذلك الحرب التي خاضها الش��عب
الليبي بقيادة املجاهد عمر املختار ،وكيف شاركت املرأة
الليبية فيها  ،حيث كانت تقوم بحمل الس�لاح والجهاد
مبارشة ،ث��م تهريب األس��لحة ونقله��ا للمجاهدين ،و
متريض املجاهدين وإعداد الطعام لهم ،وسقيهم ،وغسل
مالبسهم ،وغري ذلك من األعامل املساندة للمجاهدين.
وال نن�سى دور املرأة الفلس��طينية فمن��ذ أن بدأت
انتفاض��ة املس��اجد يف ع��ام 1987م ،وحت��ى يومن��ا
ه��ذا ،واملرأة ت�ضرب كل يوم أروع األمثل��ة يف البطولة

واالستش��هاد دفاعاً عن وطنها وعرضها ودينها وأبنائها,
فقد مارس��ت املرأة يف هذه املرحلة كل صنوف النضال
الوطني ،بدءا ً م��ن مقارعة العدو الصهي��وين بالحجارة
الس�لاح األكرث انتشارا ً يف هذه االنتفاضة ،ومرورا ً بعراك
جن��ود االحتالل باألي��دي ووجهاً لوج��ه ،وكذلك قيامها
مبنع جن��ود االحتالل من اعتق��ال املقاومني عن طريق
متويه األمر عليه��م والتصدي لهم وجهاً لوجه ،بل وعن
طريق تخليص كثري من شباب االنتفاضة من أيدي جنود
االحت�لال ،وانتهاء بالعمليات االستش��هادية التي قامت
بها العديد من النساء الفلسطينيات .
لقد رفع اإلس�لام مكانة امل��رأة ،وأكرمها مبا مل يكرمها
به دين سواه؛ فالنس��اء يف اإلسالم شقائق الرجال ،وخري
الن��اس خريهم ألهل��ه؛ و مل يحرمهم م��ن فضل الجهاد
و خصه��م بأجر الحمل والرضاع��ة و تربية األبناء فاألم
مدرس��ة إن أعددتها أعددت ش��عباً طيب األعراق فهي
مفطورة عىل الجهاد سواء يف الحرب أو يف السلم  ،فألف
تحية لكل امرأة ولكل نساء األرض.
األم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعباً طيب األعراق •
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وقفة وعظية
عيد الفطر السعيد
إن م��ن نعم الله تعاىل علينا إمتام العب��ادات التي افرتضها الله
تعاىل علينا فتلك نعمة عظمى ومنة كربى مين الله تعاىل بها عىل
املس��لمني  .ويف هذه األيام املباركات يتم املسلمون أداء فريضة
من فرائض الدين وركنا من أركان اإلسالم أال وهو ركن الصوم.
وقد رشع لنا ربنا س��بحانه وتعاىل الف��رح والرسور والبهجة
بهذه املناس��بات فقال تعاىل (قُلْ ِبفَضْ ِل اللَّ�� ِه َو ِب َر ْح َم ِت ِه فَ ِب َذلِ َك
فَلْيَ ْف َر ُحوا ُه َو َخيرْ ٌ ِمماَّ يَ ْج َم ُعونَ) سورة يونس ()58
وقد أمرنا النبي صىل الله عليه وس��لم بالفرح واالستبشار يف
العيدي��ن ،عيد الفطر وعيد الضحى  ،وذلك لتامم ش��كر النعمة
الت��ي أنع��م الله به��ا علينا من إمت��ام فريضة الصي��ام يف األول
وفريضة الحج يف الثاين.
َع ْن أَن ٍَس قَالَ  :قَ ِد َم ال َّنب ُِّي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم الْ َم ِدي َن َة َولَ ُه ْم
يَ ْو َمانِ يَلْ َعبُو َن ِفي ِهماَ فَقَالَ َ « :ما َهذَانِ الْيَ ْو َمانِ ؟» قَالُوا :كُ َّنا نَلْ َع ُب
ِفي ِهماَ فيِ الْ َجا ِهلِ َّي ِة فَقَالَ َر ُس��ولُ اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم " :قَ ْد
أَبْ َدلَكُ�� ُم اللَّ ُه ِب ِهماَ َخيرْ ًا ِم ْن ُه�َم�اَ  :يَ ْو َم الأْ َضْ َحى َويَ ْو َم الْ ِفطْ ِر "َ .ر َوا ُه
أَبُو َدا ُود
ولهذا يرش ُع للمس��لم إظهار الفرح والرسور واالستبش��ار يف
أيام العيد وأن يش��كر الل��ه تعاىل عىل نعمت��ه العظيمة بتامم
العبادة.
َ��ت :إِ َّن أَبَا بَ ْك ٍر َدخَ��لَ َعلَ ْي َها
َع�� ْن َعائِشَ �� َة ريض الله عنها قَال ْ
َضبَ��انِ َوفيِ ِر َوايَ ٍة:
َو ِع ْن َد َه��ا َجا ِريَتَ��انِ فيِ أَيَّامِ ِم ًن��ى تُ َدفِّفَانِ َوت رْ ِ
تُ َغ ِّن َي��انِ بمِ َا تَقَا َول ِ
ِ��ي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
َ��ت الأْ َن َْصا ُر يَ ْو َم بُ َعاثَ َوال َّنب ُّ
َو َس��لَّ َم ُمتَغ ٍَّش ِبثَ ْو ِب ِه فَانْتَ َه َر ُهماَ أَبُو بَ ْك ٍر فَكَشَ َف ال َّنب ُِّي َصلىَّ الل ُهَّ
َعلَ ْي ِه َو َس��لَّ َم َع ْن َو ْج ِه ِه فَقَ��الَ َ " :د ْع ُهماَ يَا أَبَا بَ ْك ٍر فَ ِإنَّ َها أَيَّا ُم ِعي ٍد
َوفيِ ِر َوايَ ٍة :يَا أَبَا بَ ْك ٍر إِن لكل قوم عيدا َو َهذَا عيدنا " متفق عليه
ومعنى تغنيان :أي تنشدان الشعر .
وقد رخّص النبي صىل الله عليه وسلم للمسلمني اللهو املباح
أيام العيد فأجاز اللعب بالحراب والرضب بالدف وإنشاد الشعر
وقال لإلنصار («خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى
أن يف ديننا فسحة» رواه أحمد وغريه بسند صحيح.
واألص��ل يف العيد هو ش��كر لله تعاىل مم��زوج بفرح ورسور
وبهجة واستبشار بنعمة الله تعاىل وبفضله.
فنس��أل الل��ه تع��اىل أن يديم الف��رح والرسور ع�لى جميع
املسلمني وأن يبسط البهجة والسعادة عىل عباده املخلصني .

�ســـــنن نبـويــة
�سنــــــــن العيـــــــــــد
ينبغي عىل املس��لم املحافظة عىل الس��نن النبوية
الرشيفة يف أيام العيد ومن هذه السنن:
االغتس��ال والتطيب ولبس الثياب الجديدة فإنمل يجد فيلبس أحسن ما عنده من ثياب.
التكبري ليلة العيد وصباحها ويف طريق الذهابللص�لاة وعند االنتظار للص�لاة إىل أن يصيل العيد ،
فينته��ي التكبري ي��وم الفطر بصالة العي��د وأما يوم
األضحى فيستمر لغروب شمس اليوم الرابع.
أن يأيت من طريق وذهب من طريق آخر .التهنئ��ة بالعي��د وأفضلها ما ورد ع��ن الصحابةأنه��م كان يقول بعضهم لبعض يوم العيد ذلك .عن
جبري بن نفري قال :كان أصحاب النبي صىل الله عليه
وس��لم إذا التقوا يوم العيد يق��ول بعضهم لبعض:
تقبل الله منا ومنك.
التوس��عة عىل العيال واأله��ل والفقراء واأليتامواملساكني.
صلة األرحام والتزاور بينهم وبني الجريان.الحرص عىل إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيدإذا مل يك��ن ق��د أخرجها قبل ذلك بي��وم أو يومني .
َعنِ ابْنِ ُع َم َر ق ََال :فَ َر َض َر ُس ُ
��ول اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه
َو َس��لَّ َم َزكَا َة الْ ِفطْ ِر َصا ًعا ِم ْن تمَ ْ ٍر أَ ْو َصا ًعا ِم ْن شَ ِعريٍ
الص ِغريِ َوالْ َك ِبريِ
َع�َل�ىَ الْ َعبْ ِد َوالْ ُح ِّر َوال َّذكَ ِر َوالأْ ُنْثَ��ى َو َّ

ما حكم صالة العيد وكيف تصىل؟

صالة العيد س��نة مؤك��دة عند جمه��ور العلامء وعند
بعضهم فرض كفاية  ،ويجوز أن تصىل فرادى أو جامعة
والسنة أن تصىل جامعة يف املصىل أو املسجد.
وكيفية صالتها أنها تصىل ركعت��ان جهريتان بعد ارتفاع
الش��مس ويكرب يف األوىل س��بع تكبريات قب��ل الفاتحة
ويف الثانية خمس تكب�يرات قبل الفاتحة ويكون بعدها
خطبتان يعظ بها اإلمام الن��اس ويأمرهم بصلة األرحام
وفعل الخري.

من فاتته صالة العي��د مع الجامعة ماذا
يفعل؟

م��ن فاتته صالة العيد مع الجامعة فإنه يصليها لوحده
ألنه صالة العيد تصح جامعة وفرادى.
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ِم َن الْ ُم ْس��لِ ِم َني َوأَ َم َر ِب َه��ا أَ ْن ت ُ َؤدَّى قَ ْب َل ُخ ُرو ِج ال َّناس إِلىَ
الصلاَ ة) متفق عليه.
َّ
وم��ن فاته إخراجها حتى صىل العيد فإنها ال تس��قط
بل يجب عليه إخراجها وتكون صدقة من الصدقات.
عن ابن عباس قال :فرض رس��ول الله َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
َو َس��لَّ َم زكا َة ال ِفطْرِ :طُ ْه��ر ًة للصائم من اللَغْ�� ِو وال َرف َِث،
وطُ ْع َم ًة للمس��اكنيَِ ،م�� ْن أدَاها قبل الص�لاة؛ فهي زكا ٌة
مقبول��ةٌ ،و َم�� ْن أدَّاه��ا بعد الص�لاة؛ فه��ي َص َدقَ ٌة من
الصدقات.رواه أبو داود.
• يجب عىل املس��لم يف أيام العيد البعد عن املعايص
واملنكرات .
• وينبغ��ي علي��ه إظهار البرش والف��رح والرسور وأن
يصالح من كان بينه وبينه شحناء أو خصومة.

هل يجوز للمرأة أن تصيل العيد يف املسجد
مع الناس؟

نع��م يجوز للمرأة أن تصيل العي��د يف املصىل مع الناس بل
هو مس��تحب ألن النبي صىل الله عليه وس��لم أمر بخروج
النساء لصالة العيدَ .ع ْن أُ ِّم َع ِط َّي َة َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْن َها قَال َْت :أُ ِم ْرنَا
أَ ْن نُخْ��ر َِج الْ ُحيَّ َض يَ�� ْو َم الْ ِعي َديْنِ َو َذ َواتَ الْ ُخدُو ِر فَيَشْ �� َه ْد َن
جَماَ َع َة الْ ُم ْس��لِ ِم َني َو َد ْع َوتَ ُه ْم َوتَ ْعتَ��زِلُ الْ ُح َّي ُض َع ْن ُم َصلاَّ ُه َّن
اب؟ قَالَ :
قَال َِت ا ْم َرأَةٌ :يَا َر ُس��ولَ اللَّ�� ِه إِ ْحدَانَا لَيْ َس لَ َه��ا ِجلْبَ ٌ
«لِتُلْب ِْس َها َصا ِح َبتُ َها ِم ْن ِجلْ َبا ِب َها» متفق عليه.

ما حكم استامع خطبة العيد؟

االستامع لخطبة العيد س��نة مؤكدة ينبغي املحافظة عليها
وذل��ك ملا فيها من وعظ وتذكري وتعليم للناس وقد صح انه
كان النبي صىل الله عليه وس��لم يخطب الناس بعد الصالة
ويذكرهم بالله ثم يعظ النساء ويذكرهن بالله تعاىل .
عن ابْ ُن َعبَّ ٍاس ريض الله عنهام :قَالَ َ :خ َر َج َر ُس��ولُ اللَّ ِه َصلىَّ
َ��ب َولَ ْم يَ ْذكُ ْر أَذَانًا َولاَ إِقَا َم ًة
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َس��لَّ َم ف ََصلىَّ ث ُ َّم َخط َ
َ
َ
ِ
َ
ِالص َدقة فَ َرأيْتُ ُه َّن
ث ُ َّم أَ ىَت ال ِّن َسا َء فَ َو َعظَ ُه َّن َو َذكَّ َر ُه َّن َوأ َم َر ُه َّن ب َّ
يُ ْهوِي َن إِلىَ آذَانِهِ�� َّن َو ُحلُو ِق ِه َّن يَ ْدفَ ْع َن إِلىَ ِبلاَ ٍل ث ُ َّم ا ْرتَ َف َع ُه َو
َو ِبلاَ لٌ إِلىَ بَيته) متفق عليه.

إعداد :شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

معلم �إ�سالمي...

اجلامــــــــع األزهــــــر

معلم ش��امخ من معامل حضارة ه��ذه األمة العظيمة ،
ط��و ٌد علمي باهر عىل مر األعوام من��ذ ما يربو عىل ألف
س��نة حمل هذا الجامع منارة اإلس�لام ومش��عل الهداية
للمسلمني  ،فهو جامعة علمية زاخرة باملعارف والعلوم.
ذلك��م هو الجامع األزه��ر يف جمهورية مرص العربية ،
أُسس املسجد سنة ( 361 - 359هـ)  972 - 970( /م
حتى صار أهم املساجد يف مرص ومن أشهرها يف العامل
اإلسالمي.
وقد قام ببنائه القائد جوهر الصقيل حني دخل مرص
واكتمل بنيانه يف شهر رمضان سنة  361هـ  972 -م
وهو بذلك أول جامع أنىش يف مدينة القاهرة
مل يكن املس��جد للصالة فقط ب��ل كان للعلم والتعليم
فبعد االنتهاء من بناء املسجد تم توظيف عدد من العلامء
إللقاء دروسهم وتعليم الناس وبث العلوم اإلسالمية.
وجام��ع األزه��ر هو ثاين أق��دم جامعة قامئة بش��كل
مستمر يف العامل بعد جامعة القرويني .وقد اعتربت جامعة
األزهر األوىل يف العامل اإلسالمي لدراسة الرشيعة اإلسالمية
الغ��راء وعلومها م��ن تفس�ير وحديث وعقي��دة والفقه
وأصوله.
وقد تم اإلعالن عن إقامة رسميا جامعة مستقلة يف عام
 ،1961باسم جامعة األزهر .

ويف تاريخ األزهر الرشيف أنه لقي االهتامم واالش��ادة
وبخاصة يف عهد دولة املامليك حيث بلغ االهتامم باألزهر
ذروت��ه ،وكان ذلك مبنزلة العرص الذهب��ي لألزهر ،وقاموا
بالعدي��د من التوس��عات والتجديدات الت��ي طرأت عىل
البنى التحتية للمسجد،
ويف عرصنا الحايل ال يزال األزهر مؤسسة لها تأثري عميق
يف املجتمع املرصي ورمزا ً من الرموز الدينية والوطنية .
ولألزهر الرشيف صدى واسع يف أنحاء العامل اإلسالمي ،
فمنه تخرج العلامء والقضاة واملفتون والوعاظ واملدرسون.
وملش��يخة الجامع األزه��ر مكانة مرموق��ة عىل جميع
املستويات داخل مرص وخارجها .
وأما عامرته و بناؤه فهو عىل طراز جميل ش��اهد عىل

روع��ة الحضارة اإلس�لامية الفذة ،فهو تحف��ة فنية رائعة
للناظرين ولهذا فقد أصب��ح مقصدا ً مهام لزوار مرص عىل
مر العصور .
وترتك��ز األهمي��ة املعنوي��ة للجامع األزه��ر يف إصدار
الفتاوى ونرش البح��وث العلمية واحتض��ان طالب العلم
وتخري��ج العلامء املؤهلني ألداء دورهم الديني والحضاري
والوطني تجاه األمة اإلسالمية جمعاء .
ويبق��ى الجام��ع األزهر وجامعته املنيفة ش��علة منرية
يف س�ماء العل��م واملعرف��ة والحض��ارة اإلنس��انية ورافدا ً
يعزز الثقافة اإلس�لامية الوس��طية بعيدا ً عن مناهج الغلو
والتطرف واالبتداع.
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الطب العسكري

الرياضـــة و الربــــو
إعداد /عقيد طبيب متقاعد
علي سعيد بو حسني  /أخصائي صدرية
مستشفى زايد العسكري

م��ا عالق��ة الرياضة بالرب��و؟  ...و هل مامرس��ة التامرين
الرياضي��ة تؤدي لإلصاب��ة بالربو؟  ...و كي��ف يكون التنفس
الطبيع��ي أثناء مامرس��ة التامرين الرياضية؟ و هل يس��مح
للش��خص املصاب بالربو مبامرس��ة الرياض��ة؟ و هل الرياضة
بكافة أنواعها تزيد من احتامل زيادة نوبات الربو؟
ما هو الربو؟ كل شخص يسمع أزيرا يف الصدر مع سعال او
يشعر بأن صدره يضيق عليه يجد صعوبة يف التنفس بنوبات
تستمر من دقائق إىل نصف ساعة .فعند ذلك عليه ان يراجع
الطبيب ملزيد من الفحوصات و االستش��ارات الطبية النه من
املمكن ان يكون مصابا بالربو .فالرياضة تكش��ف الربو عند
البالغني و الصغار .فمامرس��ة بع��ض التامرين الرياضية تعترب
املؤرش الوحيد لكش��ف الربو يف بداياته اذا مل يظهر الس��عال
او ازي��ر الص��در يف أي وقت آخر و تظهر األع��راض يف حالة
التامرين الرياضية خالل فرتة بسيطــــة من بداية التمـــرين
( دقائ��ق معدودة ) و يتطور املرض عادة الن مجاري التنفس
تصبح اكرث حساس��ية ،و يزداد معدل حدوث النوبات ملريض
الربو حتى يف األعامل البس��يطة و تزداد نوبات الربو أيضا يف
االي��ام الباردة و الجافة و أي��ام الرطوبة العالية ،و أيضا تزداد
النوبات يف برك الس��باحه الداخلية التي تكون دافئة و مليئة
بالبخار املش��بع باملاء لكن بنفس الوقت فإن الرياضة يف برك
الس��باحة املغلقة أقل إحتامال يف حدوث الربو من الجري يف
املالعب املفتوحة يف يوم بارد و جاف .و تس��اعد أدوية الربو
الشخص املصاب عىل مامرسة الرياضة بحرية ،أما أزيز الصدر
في��دل عىل أن املصاب يحتاج ملزي��ج من الدواء للتغلب عىل
نوبات الربو.
لتشخيص سبب حدوث الربو يحتاج الطبيب غالبا ملعرفة
كل االعراض التي تظهر بعد التامرين الرياضية مبارشة حيث
يت��م قياس قوة تدفق الهواء من الرئتني بعد س��تة دقائق من
التمرين ثم يعطى الش��خص دوا ًء لتوسيع الشعب الهوائية و
بعدها يتم فحص الش��خص مرة ثانية لقياس قوة التدفق مره
أخرى بعد بضع دقائق
كيف تؤدي التامرين إىل كشف حاالت الربو؟
تعمل التامري��ن الرياضية عىل نقصان يف الحرارة الطبيعية و
املاء من الش��عب الهوائية و ذلك نتيجة زيادة التنفس للهواء
الب��ارد و الجاف ال��ذي يكون مختلفا عن اله��واء املوجود يف
الشعب الهوائية
التحكم بالتامري��ن الرياضية التي ت��ؤدي للربو يجب أن
تكون خالل التامرين الرياضية و بعج انتهاء التامرين بخمس
إىل ع�شر دقائق رمبا تش��كل التامرين الرياضي��ة عند بعض
املرىض السبب الرئييس للربو و هؤالء املرىض يجب مراقبتهم
بإنتظ��ام ألن ظهور مثل ه��ذه االعراض تك��ون مؤرش لعدم
التحكم مبرض الربو.
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معظم األعراض تتحس��ن تلقائيا خالل س��اعة واحدة بعد
مامرس��ة التامرين الرياضية فرتة التسخني املقرتحة قبل البدء
مبامرس��ة التامرين الرياضية تس��اعد م��رىض الربو من تقليل
نوبات الربو.
اذا كان��ت اعراض الربو تحدث بش��كل منتظم و معروف
يف النش��اطات الرياضية االعتيادية فيجب إضافة عالج يومي
طويل املفعول أخذ نصيحة االطباء يف املعالجة طويلة االمد و
اخذ مضادات االلتهاب تساعد كثريا يف تقليل االعراض.
عندم��ا يصاب الش��خص بالربو فان مج��ال التنفس عنده
دامئ��ا تكون حمراء و ملتهبة مام يجعله��ا اكرث عرضة للتهيج
فتهيج��ات املجاري التنفس��ية تختلف من ش��خص إاىل آخر
فعندما يتع��رض املصاب بالربو للزكام او دخان الس��جائر و
اله��واء البارد و الرطوبة فعند ذلك تتضيق العضالت املحيطة
باملجاري التنفس��ية و تبدأ أعراض الربو بالظهور ( الس��عال،
ازيز الصدر ،قرص التنفس) و تأيت هذه األعراض بعد التامرين
الرياضية لألش��خاص املصابني و هنا يحدث الخلط و االشكال
حي��ث يقال لدى بعض الناس أن التامرين الرياضية هي التي
تس��بب الربو أو أن الربو يحدث من جراء مامرس��ة الرياضة
فيؤدي ذلك إىل أن بعض الناس املصابني بالربو غالبا ما يرتكون
الرياضه و هذا خطأ كبري ،حيث أن الرياضة و مامرس��تها هي

التي ترسع بإكتش��اف الربو يف بداياته حتى يتسنى للشخص
املص��اب الترسيع بالعالج و الوقاية و أخذ اإلستش��ارة الطبية
و اإللت��زام بتعليامت الطبي��ب املعالج و ع��دم التوقف عن
مامرسة التامرين الرياضية.
من خالل االختبار الصحيح لنوع الرياضة املناس��بة للشخص
املصاب
مبس��اعدة الطبيب فمعظم من حق��ق امليداليات الذهبية و
الفضي��ة و الربونزي��ة يف األلعاب األوملبية هم أش��خاص كانو
مصابني بالربو .تتم الس��يطره عىل التامرين الرياضية املسببة
للربو من خالل الوقاية و أخذ العالج املناس��ب قبل مامرس��ة
الرياضة ،و للشخص املصاب أن يقدر الوقت املناسب ملامرسة
أي متري��ن من ناحية الكم و الكيف بناءا ً عىل املناس��ب قبل
مامرسة قدرته و سيطرته عىل نوبات الربو.
الوقاي��ة و العالج من أعراض الربو :ـ يؤدي الركض الرسيع
ملدة ثالثني ثانية قبل مامرسة التامرين الرياضية بعرش دقائق
عىل األقل إىل الوقاية من أعراض الربو أما يف حالة الربو الناتج
عن التع��رض للهواء الج��اف و البارد أو الحساس��ية فينصح
الطبيب بإعط��اء االدوي��ة التالية:ـ يتم الع�لاج لفرتة قصرية
من خالل أخذ مس��كن (بيتا  )2عن طريق البخاخ ( كروملني
صودي��و) من ( 5اىل  30دقيقة) قبل الخروج يف الطقس البارد
أو التحس��س من رائح��ة الحيوانات أو من حب��وب اللقاح و
رحي��ق الزهور باإلضاف��ة لتغطية األنف و الف��م بقطعة من
القامش و اإلس��تعامل املنتظم للعالج حسب نصيحة الطبيب
املعالج.
م��اذا تعم��ل إذا كان العالج ال يس��اعد :إذا كان العالج ال
يساعد بشكل كاف فتذكر ما ييل:ـ
 أن أزير الصدر يف الغالب يسوء مع الربد و الجفاف. أن التامرين الرياضية املجهده يكون صاحبها أكرث تعرضاللربو من التامرين الرياضية الخفيفة.
 أن التامري��ن الرياضية للذراع�ين أو الرجلني أقل عرضةلنوبة الربو من الرياضة للجسم كله كرياضة الجري التي تزيد
من نوبات الربو خاصة يف الجو البارد أو أيام الرطوبة العالية•

إعداد :شعبة الصحة العامة/سالح الخدمات الطبية

أمراض العصر
الهيكلية
العضلية
االضطرابات
ّ
ّ
مرض العصر الكامن
ال نعرف سوى القليل عن االضطرابات العضل ّية الهيكل ّية التي
تُع��رف بـ( ،)MSDغري أنّ الكثريين من األش��خاص العاملني
يعانون منها ويرتتّب عليها تكاليف إنس��ان ّية واقتصاديّة عىل
حدّ سواء .تتعلّق االضطرابات العضل ّية الهيكل ّيةMusculo ،
 Skeletal Disordersمباليني العاملني يف أوروبا ويف البلدان
املتط ّورة وهي من نوع األمراض العمل ّية األكرث ش��يو ًعا التي
املؤسس��ات م ًعا
تش��كّل حملاً اقتصاديًا عىل املجتمع وعىل ّ
( 9.7مالي�ين يوم عم��ل وتكاليف تبل��غ  930مليون يورو).
يف الواقع ،إنّها الس��بب األس��ايس ملعدّ ل التغ ّيب عن العمل
كل ما يرتتّب ع�لى هذا األمر ال��ذي قد يصل
املرتف��ع م��ع ّ
ّ
املعني،
ف
ظ
املو
عم��ل
طبيعة
تغيري
أو
اس��تبدال
أحيانًا إىل
ّ
األمراض املرتبطة باالضطرابات العضل ّية الهيكل ّية تك ّر سبحة
األم��راض املتعلّقة باالضطرابات العضل ّية الهيكل ّية ح ّتى نكاد
نقول إنّها قد ال تنتهي ،ومنها التهاب األوتار ،والتهابات زليل
الوتر ،ومتالزمة النفق الرسغي ،والتهاب اللقيمة ،وااللتهاب
الكييس ،وآالم أس��فل الظهر ،وآالم الرقبة بشكلٍ عام نتكلّم
هنا عن األنس��جة الل ّين��ة كالعضالت واألوت��ار والغضاريف
واألعص��اب وكذلك األوعية الدمويّة ،أ ّما العوارض التي تنذر
بحدوث هذه االضطرابات فه��ي واضحة للعيان ،وتتجلىّ يف
اإلره��اق العضيل الدائم ،واالوجاع ،أو الوخز ،أو اإلحس��اس
بالخَ��دَ ر يف اليدين بش��كلٍ خاص .ويصعب عىل املرء ش��ي ًئا
فشي ًئا أن يقوم ببعض الحركات أو الجهد الذي كان يفعله يف
ٍ
بكل سهولة.
وقت سابق ّ
أم��ا عن املخاط��ر الواضح��ة ،يواج��ه األش��خاص املصابون
باالضطراب��ات العضل ّية الهيكل ّية خطر عدم اللياقة يف العمل
ويعانون جسديًا ح ّتى أنّ ذلك قد يصل إىل درجة من اإلعاقة
من دون أن ننىس تش ّوه صورة املرء الشخص ّية.
من هنا ،ال بدّ من النصح بتوخّي الحذر عندما يُجرب املوظّف
ٍ
يف طبيعة عمله عىل القيام
بحركات متك ّررة وهو أم ٌر ش��ائع
بكرثة يف هذه الحالة ،فاألعامل التي تُجرب املوظف عىل البقاء
ٍ
لساعات طويلة هي أيضً ا تدخل ضمن
مس�� ّم ًرا أمام الشاشة
الوظائف املس�� ّببة لالضطراب��ات العضل ّية الهيكل ّي��ة .فغال ًبا
ما نش��عر أنّ ال��رأس أو الرقبة يتقدّ مان تلقائ ًيا إىل الشاش��ة
وخاص�� ًة عندما يكون مكان هذه األخرية س��ي ًئا ،األمر الذي
يس ّبب أوجا ًعا يف الرقبة ،ال بل ميكنه أن يضعف النظر أيضً ا.
تأث�ير مرسع ن��درك متا ًم��ا أنّ املخاطر تزداد ع�بر الظروف
الخاصة التي لها عالقة بالوضع النفيس .فانعدام االستقالل ّية
والدع��م االجتامعي مبا يف ذلك وض��ع العمل ،تدفع املرء إىل
تجاهل االضطرابات العضل ّية الهيكل ّية املتزايدة.

الطــــــــــب البديــــــل
الشمندر وفوائده

الشمندر باللون األرجواين املحمر التي هي صالحة لألكل
 ،غنية بالبوتاسيوم واملغنيس��يوم والحديد  ،وفيتامني B6 ،
 ، A، Cن�ترات  ،وما إىل ذلك ميكن أن تؤكل نيئة باعتبارها
س��لطة أو مطبوخة دون تقش�ير الجلد عىل االحتفاظ عىل
جميع العنارص الغذائية فيها  .ميكن أن تس��تهلك بش��كل
منتظم تعطيك الكثري من الفوائد الصحية:
الفوائد الصحية للشمندر
 -1ميكن أن تقلل الس��كتة الدماغي��ة والنوبات القلبية
وضغط الدم :
الش��مندر كونه��ا غني��ة يف النرتات ميك��ن أن تقلل من
أم��راض القلب ذات الصلة الس��كتة الدماغية وضغط الدم
.والشمندر املستهلكة عىل أساس منتظم من املهم أن يكون
عىل صحة القلب.
 -2أفضل مضادات األكسدة :
مضادات األكسدة رضورية لدعم الجهاز املناعي  .ويقال
إن الفاكهة والخضار امللون��ة تحتوي عىل خصائص مضادة
لألكسدة.
 -3عامل الدماغ :
الش��مندر عندما تستهلك ميكن أن تزيد من تدفق الدم
إىل الدماغ والذي بدوره يقلل من تأثري الخرف.
 -4صحة الهيكل العظمي :
كام انها تحتوي عىل معادن طبيعية مثل السيليكا  ،فإنه
يساعد الجس��م عىل االستفادة من الكالس��يوم املستهلكة
بطريقة سليمة وتوفري قوة العظام ويجعل العظام أقوى .

 -5التحكم يف الكولسرتول :
ميكن إضاف��ة الش��مندر إىل حميتك املنتظمة تس��اعد
خفض مستوى الكوليسرتول يف الدم .
 -6أفضل موارد املغذيات :
الش��مندر غنية باملواد املغذية التي تس��اعد عىل تعزيز
الجه��از املناعي وميك��ن أن تنتج خاليا ال��دم الجديدة،كام
ميكن منع فقر الدم.
 -7ضوابط السكر يف الدم :
 -8هل ميكن عالج الرسطان  :كام تم استخدام الشمندر
لقيمت��ه الطبية منذ أقدم العص��ور  .األمراض الرهيبة مثل
رسطان القولون ورسطان الكبد .
 -9صبغ الشعر الطبيعي :
الش��مندر هو داكن اللون  ،ويس��تخدم كعامل التلوين
يف كثري من األطعمة واملرشوبات  ،ميكن أن تس��تخدم أيضا
صبغة الشعر الطبيعية
 -10صحة الشعر :
الش��مندر يحت��وي ع�لى الكاروتينات التي تس��اعد يف
الحفاظ عىل سامكة الشعر ويعطيها تألق صحي
-11دراسات وابحاث :
قد أثبت��ت الباحثون أن رشب حوايل  250مل من عصري
الش��مندر قبل أي مامرسة أو نشاط البدين ميكن رفع حجم
األداء ك�ما يحفز الش��مندر األوعية الدموي��ة  ،وهو مزود
للطاقة جيد جدا.
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حجية الدليل اإللكرتوين يف اإلثبات اجلنائي
إعـــــداد/املقدم حقوقي
علي جمعه عبيد الكتبي
قاضي حمكمة االستئناف العسكرية
اإلثبات الجنايئ نش��اط إجرايئ موجه مبارشة للوصول
إىل اليقني القضايئ طبقا ملعيار الحقيقة الواقعية ،وذلك
بش��أن االته��ام أو أي تأكيد أو نص آخ��ر يتوقف عليه
إجراء قض��ايئ ،ومبعنى آخر هو إقامة الدليل عىل وقوع
الجرمية ونسبتها إىل فاعل معني.
واله��دف من اإلثبات ه��و بيان م��دى التطابق بني
النموذج القانوين للجرمي��ة وبني الواقعة املعروضة ،ويف
سبيل ذلك فأنه يتم استخدام وسائل معينة هي وسائل
اإلثبات ،ووس��يلة اإلثبات هي كل ما يستخدم يف إثبات
الحقيقة – فهي نش��اط يبذل يف س��بيل اكتشاف حالة
أو مس��ألة أو ش��خص أو يشء ما أو م��ا يفيد يف إظهار
عن��ارص اإلثب��ات املختلف��ة – أي األدل��ة – ونقلها إىل
املجال الواقعي امللموس ،وتثري مس��ألة اإلثبات يف نظم
الحاس��وب واإلنرتنت صعوبات كبرية أمام القامئني عىل
التحقيق ،وذلك لجملة أمور ال يسعنا ذكرها كلها.
فالتخزي��ن اإللكرتوين للمعطيات ال��ذي يجعلها غري
مرئي��ة وغري مفهوم��ة بالعني املجردة ،ويش��كل انعدام
الدليل املريئ (املفهوم) عقبة كبرية أمام كشف الجرائم،
وقد يشكل تشفري البيانات املخزنة إلكرتونيًا أو املنقولة
عرب ش��بكات االتصال عن بُعد عقبة كب�يرة أمام إثبات
الجرمية املعلوماتية والبحث عن األدلة ،كام أن س��هولة
محو الدليل يف زمن قصري ت ُعد من أهم الصعوبات التي
تع�ترض العملية اإلثباتي��ة يف مجال جرائم الحاس��وب
واإلنرتن��ت ،ومن األمثلة الواقعية عىل ما تقدم ما حصل
يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ،حيث قام مش��غل
حاس��وب بتهديد املؤسس��ة التي يعمل لديها ما مل تقم
بتنفيذ مجموعة من مطالبه ،وذلك بعد أن حذف كافة
البيانات املوجودة عىل الجهاز الرئييس للمؤسس��ة ،وقد
رفضت املؤسسة االستجابة ملطالبه فأقدم عىل االنتحار،
ووجدت املؤسس��ة صعوبة يف اس�ترجاع البيانات التي
كانت قد حذفت ،وتتعقد املش��كلة عندما يتعلق األمر
مبعلوم��ات أو بيان��ات تم تخزينها يف الخارج بواس��طة
ش��بكة االتصال عن بُعد ،والقواعد التقليدية يف اإلثبات
ال تكف��ي لضبط مثل هذه املعلوم��ات بحثًا عن األدلة
وتحقيقها ،فمن الصعب إج��راء التفتيش للحصول عىل
األدل��ة يف هذه الحالة يف داخ��ل دولة أجنبية ،حيث أن
هذا اإلجراء يتعارض مع س��يادة ه��ذه الدولة األخرية،
ومل��ا كانت أدلة اإلثب��ات املتحصلة م��ن التفتيش عىل
نظم الحاس��وب واإلنرتنت تحتاج إىل خربة فنية ودراية
120
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فائق��ة يف هذا املج��ال ،فإن نقص خربة س��لطات جمع
االس��تدالالت والتحقيق واملحاكم��ة قد يفيض إىل ضياع
الدلي��ل بل تدم�يره أحيانً��ا ،ويضاف إىل ذل��ك أن كل
املعطيات ليس لها تجسيد دائم عىل أية دعامة ،مبعنى
أنها ال توجد مس��جلة عىل أس��طوانة صلبة أو مرنة وال
عىل أية دعامة مادية منقولة أيًا كانت فقد توجد هذه
املعطيات يف الذاكرة الحية للحاس��وب ،ويتم محوها يف
حالة عدم حفظها أو تسجيلها عىل أية أسطوانة ،وحتى
لو كانت املعطيات قد تم تخزينها عىل دعامة مادية إال
أن��ه قد يكون من الصعب الدخول إليها بس��بب وجود
نظ��ام معلومايت للحامية ،وفض�لاً عن ذلك قد يتقاعس
املجني علي��ه يف التبليغ ع��ن الجرائ��م املعلوماتية إىل
الس��لطات املختص��ة ،باإلضافة ملا تق��دم من صعوبات
ومشكالت.
ونتيج��ة للتطور العلمي وانتش��ار التقنية الرقمية يف
التعامالت اليومية ،فقد استعملت تلك التقنية كوسيلة
الرتكاب الجرائم تارة ،وكموض��وع للجرمية تارة أخرى،
وبذلك اختلف الوس��ط ال��ذي ترتكب فيه الجرمية ،من
وس��ط مادي إىل وس��ط معنوي أو ما يعرف بالوس��ط
االفرتاضـي ،وهو ما اس��تتبع ظه��ور طائفة جديدة من
األدلة تتفق وطبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجرمية،
وهي األدل��ة الرقمية أو ما يس��مى باألدلة اإللكرتونية،
ولقد أثارت هذه األدلة الكثري من التساؤالت التي ميكن
إرجاعها إىل إشكاليتني رئيستني هام:
 األوىل :يتمت��ع الدليل الرقم��ي بصفة الحداثة ،فهومن األدلة الحديث��ة التي أفرزها التط��ور التقني ،وهو
أيضا ذو طبيعة خاصة من حيث الوسط الذي ينشأ فيه
والطبيعة التي يبدو علـيها ،وهذا يثري التس��اؤل بش��أن

مرشوعي��ة األخذ ب��ه ،إذ إنه يش�ترط يف الدليل الجنايئ
بوجه عام أن يكون مرشوعا من حيث وجوده والحصول
علي��ه ،فمرشوعية الوجود تقت�ضي أن يكون الدليل قد
قبله املرشع ضمن أدلة اإلثبات الجنايئ ،فام هو املوقف
من هذا النوع من األدلة؟.
 الثاني��ة :إن نظ��ام اإلثبات الجن��ايئ تحكمه قرينةالرباءة ،والتي عىل أساس��ها يتعني دامئ��ا الحكم بالرباءة
كل�ما تتط��رق للدلي��ل الش��ك ،ول��ذا فإن ذل��ك يثري
التس��اؤل حول مقبولية الدليل الرقمي يف إثبات الوقائع
الجنائية ،السيام إذا علمنا مقدار التطور يف مجال تقنية
املعلومات عىل نحو يتيح العبث باملخرجات الرقمية مبا
يجعل مضمونها مخالفاً للحقيقة دون أن يتس��نى لغري
املتخصص إدراك ذلك ،فهل مفهوم اليقني الذي يجب أن
يتمتع به الدليل الجنايئ يتعارض وهذه الطبيعة الخاصة
للدليل الرقمي؟.
رشوط الدليل اإللكرتوين
إن األدلة اإللكرتونية ،إما أن تكون مخرجات ورقية يتم
إنتاجها عن طريق الطابعات ،أو الراس��م ،وإما أن تكون
مخرج��ات غري ورقية أو أن تك��ون إلكرتونية :كاألرشطة
واألقراص املمغنطة وأس��طوانات الفيدي��و وغريها من
األش��كال اإللكرتونية غري التقليدي��ة ،أو تتمثل يف عرض
مخرجات املعالجة بواس��طة الحاس��وب عىل الشاش��ة
الخاص��ة به ،أو اإلنرتنت بواس��طة الشاش��ات أو وحدة
الع��رض املريئ ويكون الدليل باطالً إذا اس��تحصل عليه
عن طريق مخالفة القانون ،ولهذا املوضوع أهمية بالغة
مل��ا يرتتب عىل بطالن الدليل م��ن آثار ،فإذا كان الدليل
الباط��ل ه��و الدليل الوحيد فال يصح االس��تناد عليه يف
إدان��ة املتهم ،فإذ ما ش��اب التفتي��ش الواقع عىل نظم
الحاس��وب عيب فإنه يبطل��ه ،والتفتيش الذي يقوم به
املحق��ق بغري ال�شروط التي نص عليه��ا القانون يعترب
باط ًال بطالنًا مطلقًا وال يجوز التمس��ك مبا ورد يف محرض
التفتي��ش ك�ما ال يج��وز للمحكمة أن تعتم��د عليه يف
حكمها.
ويقع عبء إثب��ات الجرائ��م املعلوماتية عىل عاتق
النيابة العامة ،كام أن املدعي بالحق الش��خيص يشارك
النياب��ة العام��ة هذا الع��بء ،ويف أحيان أخ��رى ينقل
القان��ون ع��بء اإلثبات م��ن النيابة العام��ة إىل عاتق
املشتىك عليه.
والدلي��ل املتحص��ل م��ن تفتي��ش نظم الحاس��وب
واإلنرتنت ال يكون مرشو ًعا ،ويعد باطالً إذا تم الحصول
علي��ه بغري ع��دة رشوط ، ،حيث يج��ب الحصول عىل
الدليل بصورة مرشوعة أي غري مخالفة ألحكام الدستور
وقانون العقوبات :حيث إن أهم أهداف الدس��تور هو

(صيان��ة كرامة اإلنس��ان وحامية حقوق��ه وتوفري حياة
أفضل واس��تقرار ومكان��ة دولية أرف��ع ،لذلك تتضمن
الدس��اتري الحديثة نصوصا تنظم الدعامات االجتامعية
واالقتصادي��ة للجمي��ع والحريات والحقوق وال س��يام
القواع��د األساس��ية يف االس��تجواب والتوقيف والحبس
والتفتي��ش وغريها) ،بحيث يتقيد املرشع بها عند وضع
قانون أص��ول املحاكامت الجزائي��ة ،بحيث تفرض عىل
املرشع عند وضع قواعد اإلجراءات الجزائية االلتزام بها
وعدم الخروج عنها.
وكذل��ك فإن إجراءات الحصول ع�لى األدلة الجنائية
يجب أن تكون ضمن اإلطار العام الذي حدده الدستور
وإال ف��إن الدلي��ل املس��تمد بطريق مخال��ف لألحكام
الواردة يف الدس��تور يكون باطالً بطالن��اً مطلقاً لتعلقه
بالنظام العام ،ويجوز لكل ذي مصلحة التمس��ك به كام
أن للمحكم��ة أن تقيض به من تلقاء نفس��ها ،ولذا نرى
رضورة أن يقوم املرشع اإلمارايت بترشيع نصوص إجرائية
تتكفل بحامي��ة الحياة الخاصة املخزونة يف الحاس��وب
واإلنرتنت ،بحيث متنع اقتحام امللفات الشخصية بدون
س��ند قانوين ،حامية للحقوق والحري��ات الفردية التي
كفلها الدستور اإلمارايت ،باإلضافة إىل املواثيق الدولية.
أما الحصول عىل األدلة بش��كل غ�ير قانوين فيرتتب
علي��ه جزاءات جنائي��ة أو مدني��ة أو إدارية ،فاملوظف
الذي يعهد إليه القانون بعمل فيترصف بشكل مخالف
للقان��ون يع��د مق�صرا يف عمل��ه ومخالفً��ا يف واجباته
فيس��تحق املؤاخذة ،واملهم هنا ه��و الجزاء اإلجرايئ إذ
ال ش��ك إن الدليل املستخلص عن طريق ارتكاب جرمية
يكون باط ًال بطالنًا متعلقًا بالنظام العام.
ويف جمي��ع ه��ذه الح��االت يرتب العم��ل املخالف
للقان��ون ملن وقع علي��ه الحق يف التعوي��ض فضالً عن
اس��تحقاق القائم به للعقوبة الجنائي��ة أو اإلدارية مع
وجوب بط�لان هذا العمل كونه ولي��د جرمية ،وبالتايل
بطالن الدليل الذي استمد منه هذا العمل ،ألن ما يبنى
عىل الباطل يكون باطالً.

ويش�ترط الفقه ملرشوعية الدليل املستمد من
املراقبة والتسجيل توافر الرشوط اآلتية-:
• إذا مل يك��ن التس��جيل منطويًا ع�لى اعتداء
عىل حق يحمي��ه القانون ،فيكون الدليل يف هذه
الحالة مرشو ًعا ،وميكن للمحكمة أن تس��تند إليه
يف قضائها باإلدانة أو بالرباءة.
• تحدي��د دقي��ق لش��خصية الش��خص املراد
تس��جيل أحاديثه أو بريده اإللكرتوين كل ما كان
ذلك ممك ًنا يف حالة اإلنابة للتفتيش.
تحديد ن��وع الحديث املراد التقاطه ،والجرمية
املتعلقة به��ا ،والجهة املرصح له��ا بذلك ،واملدة
الجائز خاللها التقاط الحديث خاللها.
حجية الدليل اإللكرتوين
إ َّن حجية املخرجات املتحصلة من الحاسوب ،هي قوتها
االس��تداللية عىل صدق نس��بة الفعل إىل شخص معني
أو كذب��ه ،أو ه��ي قيمة ما يتمتع ب��ه املخرج املتحصل
م��ن الكمبيوتر ،بأنواعه املختلف��ة الورقية واإللكرتونية
واملصغ��رات الفيلمي��ة ،من قوة اس��تداللية يف كش��ف
الحقيقة.
وق��د اختلفت أنظم��ة اإلثب��ات يف تقديرها لحجية
املخرجات ففي القوان�ين ذات الصياغة الالتينية ،ومنها
القانون األردين والفرنيس واملرصي والس��وري واللبناين،
ف��إن حجية األدل��ة اإللكرتونية ال تث�ير صعوبات ملدى
حري��ة تقديم ه��ذه األدلة إلثب��ات جرائم الحاس��وب
واإلنرتن��ت ،وال ملدى حري��ة القايض الجن��ايئ يف تقدير
هذه األدلة ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها أدلة إثبات
يف املواد الجنائية ،ويف فرنس��ا مشكلة حجية املخرجات
املتحصلة من الحاس��وب عىل مس��توى القانون الجنايئ
ليس��ت ملحة أو عاجلة يف نظر الفقهاء ،فاألس��اس هو
حرية القايض يف تقدير هذه األدلة.

وقد قض��ت محكمة النقض الفرنس��ية ( :إن أرشطة
التس��جيل املمغنط��ة الت��ي تك��ون له��ا قيم��ة دالئل
اإلثب��ات ميك��ن أن تكون صالحة للتقدي��م أمام القضاء
الجنايئ) ،وكذلك الحال بالنس��بة ل��كل من أملانيا وتركيا
ولوكس��مبورج واليون��ان والربازي��ل ،وكل ه��ذه الدول
تخض��ع األدلة اإللكرتوني��ة لحرية الق��ايض يف االقتناع
الذايت ،بحيث تكون مبقدوره أن يطرح مثل هذه األدلة-
رغم قطعيتها من الناحية العلمية -ذلك عندما يجد أن
الدليل اإللكرتوين ال يتس��ق منطقيا مع ظروف الواقعة
ومالبساتها.
أما يف النظم اإلنجلوسكسونية التي يحدد املرشع فيها
أدل��ة اإلثبات ويقدر قيمته��ا اإلقناعية  ،يف طليعة هذه
الدول التي تتبنى هذا النظ��ام ،بريطانيا ،التي أصدرت
قانون إساءة اس��تخدام الحاسوب يف عام 1990م ،الذي
مل يتناول األدلة الناتجة عن الحاسوب ،ورمبا كان السبب
هو وجود قانون الرشطة واإلثبات الجنايئ لسنة 1984م،
ال��ذي حوى تنظي�ًم�اً محددًا ملس��ألة قب��ول مخرجات
الحاس��وب واإلنرتنت ،كأدلة إثبات يف املواد الجنائية.أما
يف القوانني ذات االتج��اه املختلط ،وهي التي تجمع ما
بني النظامني الالتيني واالنجلوسكسوين ،فيعتمد النظام
املختلط أدلة معينة إلثب��ات بعض الوقائع دون بعضها
اآلخر ،أو يش�ترط يف الدليل رشوطً��ا يف بعض األحوال،
أو يعط��ي القايض الحري��ة يف تقدير األدل��ة القانونية،
مث��ل القانون اإلجرايئ الياباين ،وقد حرص املرشع الياباين
طرق اإلثب��ات املقبولة مبا يأيت( :أق��وال املتهم ،وأقوال
الشهود ،والقرائن ،والخربة) ،أما بالنسبة ألدلة الحاسوب
واإلنرتن��ت ،فيقرر الفقه الياباين ،أن الس��جالت اإللكرتو
مغناطيس��ية تكون غ�ير مرئية يف حد ذاته��ا ،ولذلك ال
ميكن أن تستخدم كدليل يف املحكمة ،إال إذا تم تحويلها
إىل صورة مرئية ومقروءة عن طريق مخرجات الطباعة
ملثل هذه الس��جالت ،ويف مثل ه��ذه الحالة يتم قبول
هذه األدل��ة الناتجة عن الحاس��وب واإلنرتنت ،س��واء
كانت هي األصل أم كانت نسخة من هذا األصل.
وتعد مراقبة املكاملات الس��لكية والالسلكية – تحت
رقابة القضاء -من الوس��ائل املالمئ��ة لضبط ما يفيد يف
كشف الحقيقة أحيانًا ،وقد أحاط املرشع إجراء املراقبة
الهاتفية والالسلكية بضامنات معينة فال يجوز إجراؤها
إال بأمر مسبب من القضاء وبصورة مرشوعة.
لكن ما القوة اإلثباتية للتس��جيالت الصوتية امل ُسجلة
إلكرتون ًيا؟.
إن الصوت عند تس��جيله إلكرتونيً��ا ،ال يحتمل الخطأ،
ويصع��ب التالعب به ،وميكن للخرباء أن يكتش��فوا أي
تالعب أو خداع بوس��ائل تقنية عالية الكفاءة ،ومن ثم
ميك��ن القول بأن التس��جيل الص��ويت املمغنط ميكن أن
تكون له حجة دامغة يف اإلثبات•
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من الذاكرة

االفتتاحــية
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لقاء تاريخي يحيك عن قدر مسطور يف رحم الغيب
قدر مس��طور يف حجب الغيب أن يتم هذا اللقاء التاريخي .األهداف مش�تركة واللغة
والثقاف��ة والعقيدة واحدة ،والتاريخ يكاد أن يكون متطابقاً ،وحني يتوحد املايض والحارض
يسعى الخريون لتوحيد املستقبل.
وم��ن الطبيع��ي واملنطقي يف لقاء القمة الخليجي ه��ذا أن تكون الصدارة فيه لحديث
"السياسة الخليجية" وأن ينطلق الزعيامن منه إىل "العالقات الثنائية" بني بلديهام لتوثيقها
أك�ثر وتوطيده��ا وتطويرها وصوالً ملا يج��ب أن تكون عليه العالق��ات املثىل بني كل دول
الخليج.
ورضورة حياتية ومس��تقبلية أن تتضم��ن األجندة املطروحة "أمن واس��تقرار الخليج".
وحني يكون الحوار املتصل بني ش��قيقني لصالح ش��عبيهام ولخري شعوب الخليج فهو حوار
عىل املدى القريب أو البعيد لخري شعوب أمتنا العربية.
واألمة العربية اليوم تثقلها جراحها ،ويقف واقعها املرير املسطر بأيدي أبنائها دما ،سدا
منيعاً يف وجه آمال وتطلعات شعوبها – يف مستقبل البقاء فيه للتكتالت العاملية.
ملس هذا ووعاه زايد وعيىس وهامً يس��تعرضان حارض أمتنا ويضعان اللبنات األوىل يف
رصح مس��تقبلها ،وكان من الطبيعي أن تتناول محادثاته�ما "األوضاع العربية الراهنة وأن
يتفقا عىل مضاعفة السعي والجهد معاً للمساهمة يف حل مآسينا.

أ
خبار يوليو 1976

عرفات يزور الدولة
اس��تقبل صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن س��لطان
آل نهيان رئيس الدولة ،الس��يد ي��ارس عرفات رئيس
منظمة التحرير الفلسطينية والوفد املرافق له ،حرض
املقابلة س��مو الشيخ س��لطان بن زايد قائد املنطقة
العسكرية الغربية.
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برقية تهنئة

تخريج دورة انعاش كتبة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة أرس��ل برقية إىل س��عادة الفريق أول محمد عبدالغني
الجم�سي نائب رئيس الوزراء ووزي��ر الحربية يف جمهورية مرص
العربية مبناس��بة تخريج دفعة من ضباط البحرية من أبناء دولة
اإلمارات.

تح��ت رعاي��ة املق��دم صغ�ير محمد مس��فر ت��م توزيع
الش��هادات عىل خريجي ال��دورة األوىل إلنع��اش الكتبة
املدني�ين والتي ابتدأت من  .1976 – 6 – 1وحتى 6 – 10
–  .1976ولقد حرض الحفل قائد املعس��كر ومالزم األركان
وعدد من الضباط والجنود.

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة
وشاهدة عىل الزمن ومسرية
الوطن...
من ذاكرة عدسة درع الوطن

مترين نسور البحار ٢٠٠٧-٧-٢

رئيس االركان التونيس يتفقد مصنع بناء السفن ٢٠١١ -

مشاركة مجموعة املوسيقى العسكرية يف مهرجان املوسيقى يف فرنسا ٢٠٠٥-٧-٤

حفل تخريج مرشوع التدريب الفني يف بريطانيا ٢٠٠٦-٧-١٢
| يوليو  | 2016العدد | 534

123

استراحة العدد

معرض الصور الفوتوغرافية
افتتح س��مو الش��يخ
منص��ور ب��ن زاي��د آل
نهي��ان نائ��ب رئي��س
مجل��س ال��وزراء وزير
شؤون الرئاس��ة معرض
الص��ور الفوتوغرافي��ة
األول للوكي��ل 1/ع�لي
الجنيب��ي والذي أقيم يف
الشهر املايض بنادي ضباط القوات املسلحة ،واستمر ملدة ثالثة أيام .
واس��تعرض الجنيبي خ�لال االفتت��اح مجموعة من اللوح��ات ذات الدالالت
التاريخي��ة واالجتامعي��ة والبيئية باإلضافة اىل التطور العم��راين والحضاري الذي
تتميز بها دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويف الختام أعرب الجنيبي عن ش��كره وتقديره لس��مو الشيخ منصور بن زايد
آل نهي��ان عىل تفضله بافتتاح املعرض األمر الذي يؤكد حرص س��موه عىل دعم
الشباب املواطن بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
الجدير بالذكر بأن املعرض نال إعجاب عدد كبري من الزوار حيث أحتوى عىل
مجموعة متميزة من األعامل الفنية املصورة والتي أبرزت ورصدت تاريخ الدولة
والبيئة الطبيعة والصحراوية وأهم املعامل الحضارية التي تتميز بها.

ومضــات من فكر...
لن نعيش مئات السنني ،ولكن ميكن أن
نبدع شيئاً يستمر ملئات السنني
حممد بن راشد آل مكتوم

مسابقة العدد ()534
 .1متى تم إقرار إنشاء هيئة تنموية واقتصادية لدول مجلس التعاون ؟
 .2يف أي مركز حلت اإلمارات ضمن مؤرش مؤسسة هريتدج فاونديشن يف الحرية االقتصادية
لعام 2015؟
مالحظة :إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.
ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف.

عىل الربيد االلكرتوين:
quiz@nationshield.ae

• إجابة العدد السابق ( )533هي:
 السـؤال األول :تم إبرام اتفاق التعاون العسكري بني اإلمارات واملغرب عام .2006 الس��ـؤال الثاين :وقعت الس��عودية ودولة اإلمارات محرض إنشاء مجلس التنسيق السعودي -اإلمارايت يف  16مايو .2016

الفائزان:
 .1والء أبوزيد .
 .2عدنان سلامن.
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رحيل أسطورة املالكمة

فارق الحياة أسطورة املالكمة محمد
ع�لى كالي عن عمر ناهز  74عاما بعد
رصاع طوي��ل مع املرض ،ومل يكن كالي
مالك�ما عاملي��ا فقط ،ب��ل كان حكيام
ولدي��ه رؤية وقناع��ات القت إعجاب
ش��عوب العامل عىل اختالف توجهاتهم
وجنسياتهم.
وأج��رت مجل��ة درع الوط��ن م��ع
أس��طورة املالكمة العاملية محمد عيل كالي أثناء زيارته لإلمارات
يف مارس م��ن عام  1974قال فيه "كانت امل��دة بني زياريت األوىل
والثاني��ة قصرية جدا ً ال تزيد عىل أش��هر مع��دودات ،ولذلك فإن
دهش��تي كانت بالغة ح�ين رأيت التطور الهائ��ل الذي حدث يف
كافة املجاالت ،وخاصة يف الجانب العمراين يف هذه الفرتة القصرية،
وقال إن املس��تقبل بال ش��ك نصيب هذه املنطقة ،ويبدو أن الله
يوفر لهذه املنطقة اإلس�لامية ش��أنا ً عظيامً ،وس��يكون لها دور يف
حياة األمة اإلس�لامية ،وهو دور ال نس��تطيع تصور أبعاده ،وكان
هذا بفض��ل الله وبفضل القيادة الحكيمة الت��ي وهبها الله لهذا
البلد متمثلة يف صاحب الس��مو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس الدولة ورهطه األبرار"
مل يكن محمد عيل كالي ش��خصية عابرة ،بل علام كبريا بخصال
فريدة ،تش��بع بروح اإلس�لام وذاب فيه ،وقال عن ذلك ،إنه كلام
عرف الكثري عن الله وعن اإلسالم كلام فهم أكرث أنه علم القليل.

@HHShkMohd
أخي وعضدي ورفيق دربي بو خالد حكيم يف حكمه وللحكم رامي
وحكومته من حكمته مستمدة

أهالً رمضان  ..قصيدة لـ حممد بن راشد

وجوه من اإلمارات

مصبح الظاهري مؤسس أول
صحيفة إماراتية ُكتبت بخط اليد

ــــل مـــــا يكــــــو ُن امل َو ِعـــــ ُد
أقبـــــــل كأج َم َ
ْ
ِ
قـــــــــــى
رمضــــــا ُن ياشــــه َر العبــــــادة والتُّ
َ
َ
الكتــــاب ُمبا َركـــــــاً
ِــــــــــك أنـــــ َزلَ اللـــ ُه
ب
َ
ِ
غــــا ٌر بــــه الهــــادي محمــــ ُد أوحــــــــــــدا ً
بـــــاآلي الــــــــذي
جربيــــــــــل
ُ
أتــــى
لَ َّمــــا
ِ
َ
ويقـــــولُ إقــــــ َرأ يــــا محمــــــ ُد بإســــــــ ِمهِ
هـــى
وبــــــــــ ِه تحـــــ َّد َى اللـــــــ ُه
َ
أربـــاب ال ُّن َ
نـــــــــو ٌر سمــــــاو ٌّي يشـــــــــــ ُّع هدايَــــــــةً
الفصـــحا ُء مــــــ ْن إعجـــــــاز ِه
اليبلـــــــــــــ ُغ َ
قصــــــ ِة فتنـــــــــةٍ
مــــا األمـــــ ُر هــــــذا أ ُّي َّ
ويُ َحـــ ِّر ُك ال َّن َبـــــأُ العظيــــــــ ُم ُســــــــؤالَهــــ ْم
أيريــــ ُد ُملكــاً َ
ســوف نع ِقـــــــــــ ُد تاجــــــــ ُه
أ ْم أنَّهــــــــــــا إمــــــــرأ ٌة نُز ِّوجهـــــــا لـــــــ ُه
أ ْو مـا بــــــــ ِه مـــــــــ َر ٌض فـــــــإ َّن عال َجــــــ ُه
ِ
وليتــرك الـدَّعـــو َى التــي يــــــــدعوا بهـــــــــا
ــــــرض مـا عرضـــوا ولـــ ْم يأبـــ ْه بهـــ ْم
َ
لـــــ ْم يَ
فـــــي دا ِر نــــدوته ْم وفـــــــــــي أســــــواقه ْم
يتــــــــــــآ َمرو َن عليــــ ِه شــــا َر َك َجم َعهــــــــ ْم
َجحــــدوا ال ُهــــد َى وتصــــايحوا لــــــــــــدمار ِه
والـــــــرأ ُي كـــــا َن بحبســـــــ ِه أو قَتلـــــــــــ ِه
مــــــ ْن أربعيــــــ َن قبيلــــــــــ ٍة قُ َرشـــــــــــ َّي ٍة
الس ِ
ـــيوف تريـــ ُد شخصـــــــاً واحـــــدا ً
ُ
بيـــض ُّ
كمــــل نـــــــور ِه و ُم ِت ِّمـــــــــــــــــ ِه
ُ
واللـــــ ُه ُم
أنجــا ُه خالقـــــ ُه وهـــــــاج َر وإهتـــــــــــدتْ
رمضــا ُن هــــــذي ذكريـــــــاتٌ ِه ْجتَهــــــــــــا

وأنشـــــ ْر ضيـــــــا َء َك لألنـــــا ْم لِ َيهتـــــــــــدوا
َ
َ
بنــــــــــورك تشـــــــــــــه ُد
أرواح
الق
َتــــــــك ٌ
ياتُـــــــــــــــــ ُه أنوارهـــــــــــــا تَتَ َجــــــــــ َّد ُد
يـــــــأيت لــــــــ ُه َمل ٌ
َـــــك ُهـــــــدا ُه مؤكَّــــــ ُد
ــــــــل البالغَــــــــة جــــــذو ًة تتوقَّـــــــــ ُد
َ
ح َم
َ
َربِّــــي و َربُّــــــــــك مـــــ ْن يُطــــــا ُع ويُعبَـــ ُد
يجيـــئ مبثلـــــــــ ِه مـــ ْن ألحـــــــدوا
فـــي أ ْن
َ
يفنـــى الزمـــــا ُن وعلمــــــ ُه ال ي ْنفَـــــــــــــــ ُد
َ
لـــــ ْو آيــــــ ًة عجــــزوا وعنــــــ ُه تَ َبلَّـــــــــدوا
يــــش وتق ُعـــــــــ ُد
َّـــــت تقــــو ُم لهـــــا قُ َر ُ
َحل ْ
مــاذا يريــــــ ُد مبـــــــا يقـــــــــولُ محمــــــ ُد
ولــ ُه ال َّزعامــــــ ُة وامل َقــــــــــا ُم األم َجـــــــــــ ُد
أ ْم شــــــــا َء مـــــــاالً فالــــــــ َّدراه ُم تو َجــــــ ُد
مــــــا يبتغــــــي حيــــــثُ األطبَّـــــــأ تُقصـــ ُد
َ
ذلــــــــك َحــــــدَّدوا
ولع ِّمـــــــــ ِه بجميــــــعِ
فتبــــــــــادرو ُه وحاصـــــــرو ُه وهـــــــــــدَّدوا
َــــــــب وتســـــــفي ٌه وحقــــــــ ٌد أســـــ َو ُد
صخ
ٌ
ِ
ِ
ــــــل فــــي ال َحـــديث ويَشــــــ َه ُد
إبليـس يَفْص ُ
ُ
ُـــل زاويـــــــ ٍة جمـــــــــو ٌع تُحشَ ــــــ ُد
فـــي ك ِّ
ــــــل الظـــــــامل َني األو َحـــــــ ُد
والقتـــــــــل َح ُّ
ُ
جــمعــوا لــــــــ ُه فرســــانه ْم وتَ َر َّصــــــــــدوا
ُ
املبـــــــارك يخمــــ ُد
مــــ ْن بعــــ ِد ِه ال َّنـــــــو ُر
وال َّنصــــــ ُر مـــــ ْن َر ِّب الخالئــــــقِ يُعقَــــــــ ُد
وطــــــــاب املـــــور ُد
بهـــــــــدا ُه أ َّمتــــــــــ ُه
َ
َ
ِــــــل أســــــــ َع ُد
بوجهـــــك حيــــ َن تُقب ُ
إنِّـــي

مصب��ح الظاهري من موالي��د العني  ،1896ع��اش مصبح عمره
أع��زب ،من دون زوجة أو أبناء ،تزوج م��رة واحدة منذ  80عاماً
أيام��اً عدة فقط ،ومل يُع�� ْد التجربة ،وقد عاي��ش تطورات كثرية
ش��اهدتها املنطقة ،حي��ث عاش يف زمن الش��يخ خليفة بن زايد
األول ،ال��ذي يعود إليه الفضل يف رعايته وتعليمه مبادئ القراءة
والحس��اب اللذين كانا س�لاحه يف ولوج عامل الرثاء والش��هرة بني
أقرانه ،حيث كان يفك طالس��م خطوط رسائل العشاق واملحبني
واملغرتبني ويقرؤها عليهم ،وبعد رحلة حافلة بالعطاء واإلنجازات
امتدت أكرث من  120عاماً ،ش��كّل خاللها ظاهرة رائدة تس��تحق
التقدي��ر والدراس��ة والتوثيق ،بصفته واحدا ً م��ن الرواد األوائل،
ترج��ل  11/06/2016مصبح عبيد الظاه��ري ،أول رائد من رواد
الصحاف��ة ،صاحب أول مرشوع صحف��ي يف الدولة منذ أكرث من
 80عاماً ،بالتحديد يف عام  ،1934عندما علّق عىل واجهة املقهى
الوحيد يف سوق مدينة العني القديم قطعة من الورق املقوى من
بقاي��ا الكرتون الذي تخزن به املواد الغذائية ،اس��مها «النخي»،
اس��تقاها من الحمص املسلوق الذي كان يبيعه يف املقهى لرواده
من الفقراء والعامل واملغرتبني ،كتب فيها حينذاك مقتطفات من
األخبار القصرية ،ومل يَ ُد ْر يف ذهنه أن قطعة الكرتون هذه أدخلته
ذاك��رة املكان والزم��ان ،ليصبح أول من أص��در صحيفة باملعنى
العام والفطرة كُتبت بخط اليد ،باتت شغل الناس ،مستفيدا ً من
قدرته ع�لى الكتابة ،حيث كان هدف��ه األول من تلك الصحيفة
الرتوي��ج لبضاعته من النخ��ي وفوائده ،وكانت أش��به باإلعالن،
وبذلك يكون أول صاح��ب إعالن صحفي أيضاً ،كام أنه كان أول
من بنى بناية من الطني وسعف النخيل ،وكان أول من أدخل آلة
«البشتخة» (أسطوانة املوسيقى) ،وأول من أدخل الراديو ،حيث
كان الن��اس يتجمعون حول الراديو وهم يتوجس��ون خيفة منه،
ظن��اً منهم أن بداخله ج ّنياً .كت��ب يف جريدته الخاصة «النخي»
مقاالً وحيدا ً يف السياس��ة ،وكانت هي املرة الوحيدة ،ومل يكررها
تارة أخرى ،حيث غضب من��ه اإلنجليز حينذاك ،عندها توقفت
الجريدة الوحيدة والفريدة بالش��كل واملضمون ليتفرغ للتجارة،
وق��د خطر بباله كتابة بع��ض األخبار التي كان��ت ترد من دول
الجوار ومن املسافرين وبعض األشعار والحكم عىل قطع الكرتون
ويعلّقها أمام املقهى ،حيث يقرؤها الزبائ ّن.
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ily of affordable, highly
lethal weapons revolutionizing strike warfare.
This new generation
glide weapon ensures
warfighter survivability by enabling precision
air strike launches from
well beyond the range of
most enemy air defenses.
JSOW variants can engage and destroy virtually the entire target set
for our forces today over
a range of threat environments.
Paveway™ Laser Guided
Bomb engages targets with precision
accuracy and minimal collateral damage. The Paveway™ series of laser guided
bombs (LGB) has truly revolutionised
tactical air-to-ground warfare. These
semi-active laser-guided munitions,
which home on reflected laser energy directed on the target, not only drastically
reduce the number of munitions required
to destroy a target, but also feature accuracy, reliability and cost-effectiveness previously unattainable with conventional
weapons.
The Enhanced Paveway™-II (EP-II) Dual
Mode (Laser and GPS) Guided Bomb is
the world standard for low-cost, highly
reliable, dual-mode, precision guided
bombs with all-weather capability. The
EP-II dual-mode guidance utilizes GPS
for all weather conditions and laser for
precision.
When used together, these combatproven air-to-air and air-to-ground weapons equip the Super Hornet with tremendous firepower and extremely reliable
precision strike capability•

reconnaissance, close air support, air de- ceptional target acquisition in all forms
fense suppression and day/night precision of background clutter with improved
strike.
maximum and minimum range. AIM-9X
is a launch and leave, air combat missile
Raytheon weapon systems inthat uses passive infrared (IR) energy for
clude:
acquisition and tracking, which can be
The AGM-65 Maverick missile is effec- employed in near beyond visual range
tive against moving and armored targets. (NBVR) and within visual range (WVR)
Providing precision strike capability with arenas.
minimum collateral damage, the AGM- The AIM-120 Advanced Medium-Range
65 has achieved a 90 percent hit rate in Air-to-Air Missile (AMRAAM) offers
combat operations.
true multi-shot, beyond visual range
The AIM-7 Sparrow Missile is a medi- “launch and leave” capability, which enum-range, all-weather, all-aspect, semi- hances survivability. AMRAAM packs
active guided missile used in multiple unprecedented performance into a lightroles by multiple services. Performance weight, cost-effective package. Its operaimprovements in this combat-proven tional reliability is measured in thousands
system include look-down, shoot-down of hours - an order of magnitude imin heavy clutter environments and much provement against which other systems
lower altitude engagement. Additionally, can’t compare.
it is more time immune to the ever chal- The High-Speed Anti-Radiation Mislenging countermeasures threat.
sile High-Speed Anti-Radiation Missile
The AIM-9M Sidewinder missile is a (HARM) provides air-to-surface supprescost-effective, infrared-tracking, short- sion and destruction of air-to-air missile
range, air-to-air missile adaptable to radars, early warning radars, and radarmultiple applications. The AIM-9M Side- directed air defense artillery systems from
winder delivers efficient identification of long standoff ranges. Its multiple operatargets against ground clutter; successful tional modes provides maximum flexibil- Reference text/photo:
tracking against low-signal level targets; ity in suppressing and destroying enemy www. boeing.com
and has a reduced-smoke rocket motor. air defense systems.
www.lockheedmartin.com
The AIM-9X Sidewinder missile has ex- Joint Standoff Weapon (JSOW) is a fam- www.raytheon.com
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Techniques
beam scanning — which allows the
radar beam to be steered at nearly the
speed of light — the APG-79 optimizes
situational awareness and provides superior air-to-air and air-to-surface capability. Further, because of its modular
design, the APG-79 radar easily accommodates new technology updates as they
become available.
Specifically designed for the Hornet
upgrade market, Raytheon’s APG-79(V)
X AESA radar slips easily into the F/A18 C/D nose cone. The simple, nondisruptive retrofit can be performed in
the field and takes less than an hour to
complete. The radar upgrade, along with
additional advanced capabilities such
as the AN/ALR-67(V)3 Radar Warning Receiver (see additional details below), helps countries extend the lives of
their existing aircraft in a time of tighter
budgets, ensuring combat relevancy for
the F/A-18 C/D platform for years to
come.

Other elements in the F/A-18’s
air dominance equation

Raytheon’s AN/ASQ-228 Advanced
Targeting Forward-looking Infrared
(ATFLIR) pod is the only targeting pod
fully integrated and certified for aircraft
carrier operations and has been supporting fleet deployments since 2002.
The AN/ASQ-228 ATFLIR features
state-of-the-art mid-wave infrared targeting and navigation FLIRs, an electrooptical sensor, a laser rangefinder and
target designator and a laser spot tracker. Until now, laser tracking and infrared
targeting and navigation functions on
F/A-18 aircraft involved three pods. The
streamlined ATFLIR integrates the three
capabilities into a single compact pod,
freeing an air-to-air weapon station for
other mission requirements.
Raytheon’s AN/ALR-67(V)3 Radar
Warning Receiver (RWR), a sophisticated countermeasures receiving set,
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The Super Hornet also carries Raytheon’s Miniature Airborne Global Positioning
System Receiver

Technical Specifications
Empty Weight: F/A-18E: 32,100 lb
Max Takeoff Weight: 66,000 lb
Thrust: Each engine up to 17,000 lbs
Carrier Bring back Payload
F/A-18E: 9,900 lb
F/A-18F: 9,000 lb
Speed: Mach 1.8

provides superior situational awareness
during long-range detection.
With the changes in today’s battlespace and the increasing sophistication of
electronic warfare systems has produced
task-saturated legacy RWR systems. The
AN/ALR-67(V)3 operates successfully in
high density electromagnetic environments because the channelised receiver
architecture allows successful detection
of emitters in high pulse density, as well
as interception of faint distant signals despite interference.
The company’s combat-proven AN/
ALE-50 Towed Decoy System provides
protection from surface-to-air and air-toair missile attacks.

Designed for use on multiple US Air
Force, Navy, and Marine Corps aircraft,
the ALE-50 is recognised for its unparalleled protection. The level of security this
system provides makes the ALE-50 one
of the most important end-game electronic countermeasures available today.
More than 27,000 decoys have been delivered around the world.
The Super Hornet also carries Raytheon’s Miniature Airborne Global Positioning System Receiver (MAGR-2000).
Using an open systems architecture, the
receiver provides improved position, velocity and time performance reporting,
resulting in a more accurate weapon delivery.
Raytheon is now delivering the SHAred
Reconnaissance Pod (SHARP) for the
F/A-18. SHARP features a medium-altitude electro-optic and infrared sensor
with manual or automatic modes of operation, with a spiral insertion of highaltitude EO/IR performance planned.

Super strike capability

With eight Raytheon weapon systems
supporting the Hornet, the aircraft has
evolved into one of the most lethal and
effective platforms across the full mission
spectrum: air superiority, fighter escort,

In addition to detecting airborne
threats, IRST significantly enhances multiple target resolution compared to radar,
providing greater discrimination of threat
formations at longer ranges. Data from
the IRST21 sensor is fused with other
on-board F/A-18 sensor data to provide
maximum situational awareness to the
warfighter.
“The IRST system is another example of how we continue to evolve Super
Hornet capabilities to ensure it outpaces
future adversaries,” said Tim Adrian, F/A18 IRST program manager at Boeing.
With more than 35 years’ experience
supporting the F/A-18 Hornet, Super
Hornet and the E/A-18G Growler, Raytheon’s technology experts know that today’s multi-role aircraft require multi-role
technology to maintain combat superiority.
From radars and electronic warfare to
targeting pods and missiles, today’s Super Hornet derives most of its capability
from revolutionary Raytheon technology,
and legacy Hornet aircraft can achieve

“Super Hornet-like” capabilities through
a proven, cost-effective, easily managed
upgrade process.
Raytheon technology is designed to operate in and adapt between air-to-air and
air-to-ground missions during the same
sortie by using the world’s most advanced
Airborne Electronically Scanned Array
(AESA), the APG-79 radar.
Self-protection is provided by today’s
state-of-the-art digital radar warning receiver—the ALR-67(V)3—and the combat-proven ALE-50 towed decoy. For targeting and strike capabilities, Raytheon’s
Advanced Targeting Forward-looking
Infrared (ATFLIR) pod, and series of
munitions provide a full complement of
mission solutions.

Combat-proven radar systems

Raytheon provides APG-79 AESA radar
systems for Super Hornets.
This combat-proven system substantially increases the power of the Super
Hornet, making it less vulnerable than
ever before. With its active electronic

From radars
and electronic
warfare to
targeting pods
and missiles,
today’s Super
Hornet derives
most of its
capability from
revolutionary
Raytheon
technology
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The secret of Boeing F/A-18 Super Hornet’s
air dominance

Figuring out all about the technology behind the Hornet’s
continued air dominance

The pride of Boeing, one of the largest
global aircraft manufacturers, is the Boeing F/A-18 Super Hornet – a twin-engine,
supersonic, all weather multirole fighter
jet that is capable of landing and taking
off from an aircraft carrier. Every Super
Hornet has been delivered on cost and on
schedule.
The US-based Boeing offers a suite of
upgrades to the F/A-18 Super Hornet, including conformal fuel tanks, an enclosed
weapons pod, an enhanced engine and a
reduced radar signature. These capabilities, along with other advanced technologies, offer US and international customers
a menu of next-generation capabilities to
outpace future threats affordably.

‘See first, strike first’ systems:
IRST and IRST21

The F/A-18 Super Hornet infrared search
and track (IRST) system, consists of
Lockheed Martin’s IRST21™ sensor, the
GE Aviation FPU-13 Fuel Tank Assembly
and the Meggitt Defense Industry Environmental Control unit.
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The
system
demonstrated its production readiness
through a series of
extensive assessments
and reviews, including
flight tests.   
“This ‘see first, strike first’
capability can be used in a variety of threat environments and is a
game changer for our warfighters as
we combat future adversaries,” said
US Navy F/A-18 program manager Capt.
Frank Morley.
IRST is expected to deploy on the F/A18 Super Hornet in 2017.
IRST21 is the next generation of Lockheed Martin’s legacy IRST sensor system,
which accumulated more than 300,000
flight hours on the US Navy’s F-14 and
international F-15 platforms. The longrange IRST21 sensor uses infrared search
and track technology to detect, track and

enable the Super Hornet to engage threats
with air-to-air weapons.
“Lockheed Martin and Boeing have
proven the maturity of the IRST21 sensor
and the IRST system and are poised to get
this advanced capability out to the fleet to
support Navy carrier strike group objectives,” said Ken Fuhr, fixed wing program
director at Lockheed Martin Missiles and
Fire Control.

High Frequency Surface Wave Radar is built to monitor maritime environments around the clock and in all weather conditions

The RAT 31 DL is a new state-of-the-art
radar system designed to operate within
modern military Air Defence systems.
It is a direct derivative of the successful
RAT 31 SL.
The SPN-730 is a Low Probability of Intercept (LPI) navigation radar, designed
to provide excellent detection features
combined with silent mission capability.
Easy to install on any type of combat vessel, it uses solid state technology and offers effective integration with on-board
Electronic Support Measures (ESM).

General Dynamics’ new radar

General Dynamics Corporation, an
American aerospace and defense multinational corporation, demonstrated
an X-band Space Time Adaptive Radar (XSTAR) system’s ability to track the
launch and flight of a multi-stage test
missile.
The tracking information captured and
recorded by the XSTAR system is useful
to engineers and scientists for developing
and testing airborne products and weap-

ons systems traveling at very high speeds,
including munitions, rockets, missiles,
bombs and aircraft.
General Dynamics and STAR Dynamics are working together to modernise instrumentation radar systems on military
and government test ranges. Combining radar systems from STAR Dynamics
with General Dynamics’ manufacturing
and logistics and maintenance support,
XSTAR instrumentation radar systems
deliver test-data accurately and in detail.
For the demonstration, the XSTAR radar tracked a test missile traveling over
than 5,000 mph through all three stages
of deployment. The XSTAR radar tracked
and recorded the various stages of the
missile’s launch, separation of the first
and second stage boosters and payload
deployment, as well as debris that separated from the missile.
The XSTAR radar system can track and
collect detailed test data on one or more
flying objects that require time, space and
position measurements used for system
test and evaluation. XSTAR radar sys-

tems’ design and software-based architecture incorporates commercial off-theshelf (COTS) equipment, which enables
individual radar systems to be customized based on a user’s needs•
More about radars in the next issue….

Reference Photo/text:

www.airbusdefenceandspace.com
www.baesystems.com
www.northropgrumman.com
www.generaldynamics.com
wwww.leonardocompany.com
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capability that enables the air dominance
fighter to achieve “first look, first kill” capability. The system exhibits a very low
radar cross section, supporting the F-22’s
stealthy design.

News from Italian Finmeccanica

Leonardo-Finmeccanica, an Italian multinational aerospace, defence and security
company headquartered in Rome, Italy,
has embraced a high-level strategy for
ensuring continued advancement in its
core technology areas.
The company’s in-house laboratories
devoted to specific areas of applied research promote the effective integration
of new, innovative components within
their existing radar portfolio and the new
developments.
A key element of this strategy is the
design of the most advanced fully AESA
Kronos family radar, fixed faces, staring
and rotating – X, C and L band, based on
the totally-owned GaAs and GaN technologies.
The radar portfolio includes the RAT
31 family long-range radar, fixed and deployable, for Early Warning Surveillance
as well as Fire Control Radar (NA30S
family and Falco Plus) for gunnery control and missile battery guidance.
Passive surveillance (AULOS), Precison Approch Radar (PAR) and IFF for
Naval and Land application together
with 2D surveillance radar for Coastal
and Navigation applications complete the
Land & Naval Defence Electronics Division’s wide range of radar sensors.
KRONOS GRAND NAVAL is a multifunctional radar based on advanced
Active Electronically Scanned Array
(AESA) technology, used as a main radar
for the Principal Anti-Air Missile System
(PAAMS).
The KRONOS GRAND is a highly
compact and mobile multifunctional
system, designed for land based tactical
operations requiring outstanding air and
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AN-APG-81 AESA Radar

coastal surveillance and defense against
new generation of conventional and
asymmetric threats.
The SIR-M is a state-of-the-art IFF
(Identification Friend or Foe) and MSSR
(Monopulse Secondary Surveillance Radar) interrogator family for naval and air
defence applications.
PAR 2090C is a coherent X-band,
ground controlled Precision Approach
Radar (PAR), designed to provide the
detection of targets in clutter conditions,
automatic tracking of at least 32 targets,
control of up to 8 landing directions with
automatic antennas relocation.
PAR 2080 C is an X-band, modular,
fixed ground controlled Precision Approach Radar designed for installation
sites where existing fixed infrastructures
can be exploited and transportability and
installation times are not an issue.
AULOS®Passive Covert Radar is the
passive radar system designed by Finmeccanica to provide detection and tracking
capability for defence and homeland security applications. The system works by

processing reflections from illumination
sources such as commercial broadcast
and communications signals. AULOS®
in an eco-friendly system since it doesn’t
produce electromagnetic pollution.
LYRA® 10 is a short-range ground
surveillance radar providing advanced
situational awareness for both security
and defence applications. Thanks to its
compact dimensions and low weight, the
radar is suitable for integration on a wide
range of military and civilian land platforms, including light multirole tactical
vehicles (LMTVs) and commercial crosscountry trucks.
The RAN-30X surveillance radar represents the state-of-the-art of 2D X-Band
surveillance radars. It can operate as a
primary sensor for combined surface and
air surveillance on board patrol vessels or
as a specialized anti-sea skimmer sensor
on board major Surface Combatant Vessels.
The RAT 31 DL is an advanced L-band
solid state phased array, 3D surveillance
radar, effective to a range of over 500 Km.

for money. Its initial purchase price and
through-life costs are significantly lower
than systems employing separate surveillance and tracking radars. Operating
costs are also minimised by the use of
high reliability solid-state transmitters.
Sampson supports point and area
defence against current and future air
threats in heavy jamming land and sea
clutter. Software controlled coverage and
radar operation, automatically adapts
to the operating environment. The system is compatible with both active and
semi-active homing missile systems, and
provides mid-course guidance. Sampson
supports fully automatic operation where
rapid reaction is required.
Operational availability is high. The
design uses multiple parallel paths and
operation is maintained even if several
sub-systems fail. Repair is simple: faults
are diagnosed using built-in test facilities.
There are no high voltage, high power microwave parts, or associated water
cooling systems -enhancing maintainability of the equipment. Operating costs

are minimised by using high reliability
solid-state transmitters.
Initial purchase price and through-life
costs are significantly lower than systems
employing separate surveillance and
tracking radars.

Northrop Grumman’s enhanced
offering
AN/TPS-80 G/ATOR system

AN/TPS-80 G/ATOR system, developed
by US-based Northrop Grumman, is a
highly mobile multi-mission radar system designed to fully support worldwide
expeditionary requirements. It provides
multi-faceted detection and tracking capabilities to enable engagement of a wide
range of hostile threats, and offers robust
air traffic control capabilities to ensure
the safety of Marines worldwide.
G/ATOR capitalizes on proven technology, mission capability, and billions of
investment dollars.
Operational capabilities enhanced by
Northrop Grumman’s proven Active
Electronically Scanned Array (AESA)

radar technology give the AN/TPS-80 G/
ATOR system the ability to perform multi-mission tasks at significantly lower operation and maintenance costs compared
to existing radar systems.
Northrop Grumman has been awarded a $58 million contract in 2015 from
the Marine Corps to develop and test
the Ground Weapon Locating Radar
(GWLR) mode for the AN/TPS-80 G/
ATOR.
The GWLR mode is a software update
that brings additional mission capability to the ground-based multi-mission
Active Electronically Scanned Array
(AESA) radar. G/ATOR will perform
four principal missions using the same
hardware.
Software loads optimise the operation
of the radar to perform each mission.
When all modes are fully implemented,
Marine Corps operators will have a common hardware solution with the ability
to switch between air surveillance, air
defense, ground weapon locating, and air
traffic control through software.
The GWLR mode enables G/ATOR
to detect and track time-critical incoming threats, such as rockets, mortars and
artillery rounds. Once the radar has detected incoming threats, the system rapidly analyses their ballistic trajectories
and computes their impact points which
enables rapid and accurate threat engagement by counterfire forces.

AN/APG-77 AESA Radar

AN-TPS-80 Ground and Air Task Oriented Radar (GATOR)

Northrop Grumman is responsible for
the overall design of the AN/APG-77
radar system, including the control and
signal processing software. The company
also has responsibility for radar systems
integration and test activities.
The main component of the radar
sensor is a highly reliable Active Electronically Scanned Array (AESA), which
provides the rapid beam agility, low radar cross section and target detection
| Issue 534 | July 2016 |
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Commander SL Long Range Tactical
Air Defence Radar

SAMPSON multi-function AESA radar on HMS Daring

Airbus Defence and Space supplies air
traffic control and identification systems
in the military and civilian sector, including the German Armed Forces’ airports
with the ASR-S (Airport Surveillance Radar, S-Band) airport surveillance radar,
and the military airfields in Switzerland
with a complete approach control system.
In addition, the MSSR 2000I secondary radar is deployed by the naval forces
of Germany, France, Norway and Finland
for military friend-or-foe identification.
For civil and military air traffic control,
those identification systems are used in
countries such as Germany, France, USA,
UK, Canada, Austria, Portugal, Bulgaria
and the Philippines.

The latest innovations of BAE
Systems

ARTISAN 3D
The Artisan (Advanced Radar Target Indication Situational Awareness and Navigation) 3D radar, a medium range air and
surface surveillance 3D radar developed
and built by BAE Systems for the United
66
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Kingdom’s Royal Navy, offers unrivalled
detection performance and world beating
electronic protection measures against
even the most complex jammers.
Artisan 3D is the next generation medium range 3D surveillance radar for the
Royal Navy and replaces the Type 996
surveillance and target indication radar.
Designed to be extremely modular and
highly configurable, it provides a cost-effective high-performance radar, capable
of operating effectively in littoral zones
and improving air-defence, anti-surface
(anti-ship) and air traffic management
capabilities.
Artisan 3D is already deployed with
the Royal Navy on Type T23 HMS Iron
Duke and equipped on HMS Ocean Assault Ship. It will also be fitted from build
to the Queen Elizabeth Class Aircraft
Carriers and retrofitted to all Type 23
Frigates, amphibious assault ships and
helicopter carrier.
The new radar, in tandem with the Seawolf Mid-Life Update programme, will
help deliver better ship survivability rates.

The state-of-the-art Commander radar from BAE Systems is a mobile and
flexible radar in-service with the United
Kingdom’s Royal Air Force (UK RAF)
to enhance UK airspace surveillance and
policing.
Proven in real operational conditions
and extreme environments, the robust,
and agile Commander radar family has
been deployed to Iraq and Afghanistan
and gives radar coverage for the UK
RAF’s quick response air defence fighters.
With high availability and superior,
consistent and reliable performance, it
supports local and integrated command
and control of air defence forces while
operating from prepared or unprepared
locations, in static or mobile configurations.
Commander is compatible with Mission Systems’ TeleVIEW which allows
radars to be controlled, monitored and
diagnosed remotely enabling preventative maintenance and reduced throughlife costs.
TeleVIEW uses high-bandwidth connections to distribute diagnostic data,
which is presented via a standard web
browser.

Sampson Multi-function Radar

In operation on the UK Royal Navy’s
Type 45 Destroyer, the Sampson multifunction radar is at the core of the Sea Viper naval air defence system. It provides
surveillance and dedicated tracking in a
single system, enabling the Type 45 to defend itself and other ships in its company
from attack.
Able to simultaneously detect and
track hundreds of targets, Sampson is
compatible with both active and semiactive homing missile systems, providing
mid-course guidance. It supports fully
automatic operation where rapid reaction
is required.
Sampson also represents good value

ary

radar market

New technologies give Airbus Defence and
Space’s ASR-NG air surveillance radar new detection capabilities

weapons, increasing investment by government into defense and increasing security concerns are the major drivers of
global military radar market.
In this article, Nation Shields will analyse the latest innovations of the giants of
the industry:
• Airbus Defence and Space
• BAE Systems
• Northrop Grumman
• Leonardo-Finmeccanica
• General Dynamics
•

New technologies by Airbus Defence and Space (ASR-NG)

Airbus Defence and Space, a division
of Airbus Group responsible for defence
and aerospace products and services, has
introduced new technologies in its latest air surveillance radar which give the
ASR-NG (Airport Surveillance Radar
Next Generation) advantageous air traf-

Commander SL Long Range Tactical Air Defence Radar

fic control capabilities.
The company has completed a demonstration in real scenarios in front of international customers which was testament
to enhanced detection capabilities with
a significant increase of detection range
coverage to 120 NM (220 km). Other
key features of ASR-NG are the complete
mitigation of wind farm effects, a new
Primary Surveillance Radar 3D height
measurement and resistance against interference by 4G/LTE mobile phone signals.
“ASR-NG offers an extraordinary performance proven in an extensive test
phase,” said Thomas Müller, head of
Airbus Defence and Space’s Electronics
business line. “With its new capabilities
it addresses the most urgent and recent
concerns of air surveillance and air traffic
control customers.”
ASR-NG consists of a primary radar on

the basis of a solid state transmitter and
advanced signal processing technology
for long-range surveillance. Its extreme
sensitivity means that even very small
objects such as mini drones, slow flying
objects such as helicopters or even flocks
of birds can be reliably detected and classified. Specifically developed algorithms
allow for safe guidance of aircraft even
in the vicinity of wind turbines, which is
hardly possible with conventional air traffic control radar systems.
This extraordinary primary surveillance radar capability is combined with
the MSSR 2000I (Monopulse Secondary Surveillance Radar) secondary radar
for automatic identification of individual
aircraft. It meets the new air traffic control standards “Mode S” and “ADS-B”,
which greatly improve aircraft identification queries and are currently being introduced in European airspace.
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Seizing the opportunities of the military
In a two-part article, Nation Shield discusses the
latest advancement in the military radar market

Artisan 3D is the next generation medium range 3D surveillance radar

T

he recent developments
around the world have led to
dramatic changes in the landscape of worldwide radar capabilities with direct impacts on the
security of the nations.

As nations move forward with developments in range, electronic warfare
and detection, there has been significant
growth in radar systems, which are being widely used across different sections
of the military forces such as army, navy
and air force. Different categories of radar systems used by them are groundbased, naval, airborne, and space-based.
The global military radar market is es64
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timated to be worth $9.7 billion in 2016
and is expected to increase to $15.7 billion by 2025.
The market is expected to be dominated by North America, occupying 38.5
percent of the market share, followed
by Asia-Pacific and Europe. The Middle
East, Latin America, and Africa are expected to account for the remaining 13.4
percent of the overall market.
The airborne radar market is estimated
to account for 35.6 percent of the global
military radar market. Ground-based
and naval radars are also expected to account for a significant portion of the total
military radar market during the forecast period, with shares of 27.3 percent

and 17.2 percent respectively. Sonar and
Space-based radars combine will account
for the remaining 19.8 percent of global
military radar expenditure.
Military radar systems assume a central
position in the assets employed by military organisations. As such, stable growth
can be expected for this market.
In turn, specific emerging economies
undergoing military modernisation will
also increase spending. With technical
developments in the market also driving
spending, the outlook for this market is
highly positive.
Territorial disputes, technological advancements, threats from neighbouring
nations, increasing demand for hi-tech
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sciences; and Earth and space sciences.
In January 2014, ISS operations were extended to 2024.
NASA’s Commercial Crew Programme is an innovative partnership to
help the aerospace industry in the United States develop space transportation
systems that can safely launch humans
to low-Earth orbit destinations such as
the International Space Station (ISS) and
the Bigelow planned station.
The Boeing Commercial Crew Programme (CCP) is responsible for the development of the fully integrated Commercial Crew Transportation System,
comprised of the Crew Space Transportation (CST)-100 spacecraft, launch
system, mission operations and ground
systems.
On September 16, 2014, Boeing was
awarded $4.2 billion by NASA to build
the CST-100 transportation system,
America’s next spacecraft.
The CST-100 is a reusable spacecraft,
featuring a weldless structure as well as
wireless internet and tablet technology.
The capsule was developed with proven
materials and subsystem technologies
62
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and will transport up to seven people,
or a combination of crew and cargo. The
CST-100 was designed at the Houston
Product Support Center and will be
manufactured at the Commercial Crew
and Cargo Processing Facility (C3PF),
formerly the Orbiter Processing Facility-3 (OPF3), at Kennedy Space Center
in Florida.
Boeing is currently manufacturing
three CST-100 structural test articles at
the C3PF. The first un-crewed flight as
well as the first crewed flight to the ISS
will take place in 2017.

MENA has been - and continues
to be - a very important marketfor
Boeing

The UAE Space Agency was established in 2014 and directs national space
programs that will have direct benefits
to the country’s economy and human
capital. It creates space policy and regulation, as well as supporting the development of engineers and scientists.
The Space Agency gained membership of the International Space Exploration Coordination Group, making the

UAE the first Arab country to join.
The UAE Space Agency and Boeing
collaborated with UAE’s The National
newspaper to launch initiative space
outreach program. The National Space
Programme features different competitions.
The first is Genes in Space, which will
see students in 7-12th grades from across
the UAE compete for the opportunity to
have their experiments launched into
space and conducted by scientists on
board the International Space Station.
The goal of Genes in Space is to foster creativity, collaboration, and critical thinking among young innovators
bridging the biological and physical sciences.
Aviation leaders, biotech innovators,
space explorers, and STEM enthusiasts
have joined hands to create this challenge.
Boeing’s Space Exploration also has a
range of services that it supports NASA
with, giving it the perfect experience to
support the UAE’s space programme•

egy in late 2011, including the
intent to modify existing contracts and award the prime contract for first- and upper-stage
development and avionics to
Boeing. Since then, NASA and
Boeing have signed a $2.8 billion
contract for the work.

Additionally, Boeing is the
prime contractor for the
International Space Station (ISS)

The joint venture will support the groundbreaking scientific research facilKingdom’s commercial and defense ro- ity for the benefit of all mankind.
torcraft platforms, including the AH-64 Boeing employees are now developing a commercial crew transportation
Apache, H-47 Chinook and AH-6i.
system to provide American access for
Getting into space
people going to-and-from the space staA key area for growth is Boeing Space tion and other orbital destinations of the
Exploration, headquartered in Houston, future.
which is a leading provider of human And, as NASA develops its scenario
spaceflight and space exploration sys- for future exploration beyond Earth’s
tems and services.
orbit, Boeing is leveraging its 50 years
Since the dawn of the Space Age, Boe- of experience in human spaceflight to
ing has designed, developed, built and support NASA’s requirements with inoperated human and robotic space vehi- novative technologies and strategies for
cles as well as supporting hardware.
exploration beyond Earth’s orbit, with
The Boeing legacy began with the the Space Launch System.
X-15 hypersonic aircraft, spanned the Boeing is the prime contractor for
Gemini, Mercury, Apollo, Skylab and the development of the core stages and
Shuttle programs, and continues with avionics for this program to help entoday’s Space Launch System, Interna- sure continued US leadership in human
tional Space Station and Commercial spaceflight programmes.
Crew programmes.
NASA selected Boeing to design, deSpace Exploration, a division within velop and produce the nation’s next
Boeing Defense, Space & Security’s Net- -generation, human-rated rocket to
work & Space Systems business, employs transport people beyond Earth’s orbit,
approximately 2,000 people in Alabama, enabling the next step in human space
California, Florida, Louisiana and Texas. exploration.
Boeing’s Space Exploration division Boeing’s Space Launch System procollaborates with NASA and its interna- gramme in Huntsville, Ala., is responsitional partners to optimise the potential ble for the cryogenic stages and avionics.
of the International Space Station as a NASA announced its acquisition strat-

Boeing designed and built all of
the major US elements of the ISS
and integrated the systems, procedures and components of 15
participating countries in this international enterprise. With ISS construction
completed in 2011, Boeing now assists
with operations of the orbital facility in
low-Earth orbit. Today, continuing in its
role as prime contractor, Boeing supports the sustaining engineering and
enhanced utilisation for NASA’s ISS programme and leads several modification
and update projects.
The 2009 winner of the distinguished
Collier Trophy, the ISS is the largest,
most complex international scientific
and engineering space venture in history. The ISS is larger than the size of a
US football field and weighs in at more
than 900,000 lbs, the equivalent of more
than 320 automobiles. It has an internal
pressurized volume of 33,023 cubic feet,
equivalent to a Boeing 747 jumbo jet.
A 2005 NASA Authorization Bill established the U.S. segment of the ISS as a
National Laboratory, directly supporting
the US Space Exploration Policy, with
human life sciences experiments taking
highest priority.
The ISS also provides a test bed for
new technologies and an analog for long
duration human space flight operations.
Other research includes biology and
biotechnology; physical and materials
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787 Dreamliner is creating remarkable opportunities for airlines around the world

composite manufacturing; engineering,
research and technology; commercial
maintenance, repair and overhaul; military maintenance and sustainment; pilot
training; and people development.
At the 2013 Dubai Airshow, Boeing
signed a partnership with Tawazun Precision Industries (TPI), an EDIC subsidiary, to establish a new aerospace surface
treatment facility in Abu Dhabi. The certified, state-of-the-art facility will enable
TPI to produce complex metallic assemblies for Boeing, its suppliers and other
aerospace manufacturers worldwide. It
is scheduled to open in 2016.
Boeing has also worked with the Masdar Institute of Science and Technology,
Etihad Airways and Honeywell’s UOP to
establish the Sustainable Bioenergy Research Consortium (SBRC).
Recently, Boeing and its research partners made breakthroughs in sustainable
aviation biofuel development, finding
that desert plants fed by seawater will
produce biofuel more efficiently than
other well-known feedstock. The SBRC
will test these findings in a project that
could support biofuel crop production
in arid countries, such as the UAE.
In February 2014, Boeing and Saudi
Arabian Airlines Holding Co. signed a
broad collaboration agreement to explore areas of cooperation in pilot and
60
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CH-47F Chinook

aircraft maintenance training, rotorcraft
support, management and leadership
training, and manufacturing focused on
the expansion of local presence and aerospace skill development in the country.
In September 2014, Boeing Research &
Technology opened an office at KAUST
to enable Boeing’s increased interaction
with professors and resident companies
interested in joint collaboration and
research and development. KAUST is
a strategic partner to Boeing. Boeing’s
partnership with KAUST is a key tool for
research within the Kingdom and a step
in partnering with other Saudi organisations to develop research and technology
infrastructure and capabilities.
In September 2014, Boeing and King
Abdulaziz City for Science and Technology launched the Decision Support

Center in Riyadh. The center serves
as a key tool for collaboration and experimentation between customers and
partners in the Kingdom, giving users
the ability to make more informed modernization and interoperability decisions
for aerospace and defense products. The
facility uses local Saudi capabilities and
is staffed primarily by Saudi nationals.
In August 2015, Boeing signed an
agreement with Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) and Alsalam
Aircraft Company to create the Saudi
Rotorcraft Support Company (SRSC)
in the Kingdom of Saudi Arabia. The
joint venture will have locations in Riyadh and Jeddah providing comprehensive, in-country maintenance repair and
overhaul support for Saudi Arabia’s diverse rotorcraft fleet.

systems, services and solutions to its
Middle East customers, partners and
suppliers, including products from Boeing Military Aircraft, Network & Space
Systems and Global Services & Support.
Among products provided by Boeing
Defense, Space & Security to customers
in the region are C-17 Globemaster III,
Apache, Chinook; F/A-18, Advanced
F-15 fighter jets, Airborne Warning

and Control System (AWACS), tanker
aircraft; and Boeing 376, 601 and 702
satellites operated by Thuraya Satellite
Telecommunications.

Deepening partnerships in the
Middle East

Boeing Defense, Space & Security continues to partner and pursue opportunities with a number of entities in the

Middle East to help craft the
future of aerospace in the
region and remains committed to strengthening these
industrial partnerships while
exploring new opportunities.
One example is an agreement between Boeing Defense Space & Security and
Abu Dhabi-based Advanced
Military Maintenance Repair
and Overhaul Center (AMMROC), signed in 2011 to
ensure that the right support
infrastructure is in place for
operational readiness of UAE
armed forces aircraft, including Boeing-built Apache and Chinook
rotorcraft and C-17 transport aircraft.
Boeing also entered into a strategic
framework agreement with the Abu
Dhabi-based Mubadala Development
Company in 2009. Under this agreement, Boeing and Mubadala intend to
develop mutually beneficial initiatives in
areas where there is strategic alignment
between the two companies, including

The CST-100 is a reusable spacecraft, featuring a weldless structure as well as wireless internet and tablet technology
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Boeing’s century of innovation
Boeing celebrates its first century of innovation with a
series of events and activities

T

he Boeing Company, the
world’s largest aerospace company, is celebrating a century of its
innovative work in transforming
how we fly over oceans and into
the stars.

Starting with the production of a single canvas-and-wood airplane on July
15, 1916, the company has grown from
strength to strength remaining committed to its founder Bill Boeing’s philosophy - “build something better.”
As part of its Centennial Year celebrations, Boeing is underwriting a global
tour of the Above & Beyond, an exhibition exploring the wonder of flight and
the marvels of aerospace innovation, design, and technology that is fun for all
58

| July 2016 | Issue 534 |

ages, but aimed educationally at 7 – 14
year olds.
Above and Beyond is produced by Evergreen Exhibitions in association with
Boeing and in collaboration with NASA
and the Smithsonian’s National Air and
Space Museum as an investment in inspiring the next generation of aerospace
visionaries.
The exhibit has already toured Dubai
and Abu Dhabi and will be visiting the
Kingdom of Saudi Arabia next year.
As the Centennial celebrations continue, the Boeing Company can reflect
on its relationship with the Middle East,
which goes back more than 70 years.
In 1945, US President Franklin D.
Roosevelt presented a DC-3 Dakota to
His Excellency King Abdulaziz Al-Saud

of Saudi Arabia.
Throughout this time, the Boeing Defense, Space & Security business provided military aircraft, network and space
systems to customers around the Middle
East.
Boeing’s first office was established in
1982, when Boeing Middle East Limited (BMEL) was established in Riyadh,
Saudi Arabia.
Since then, Boeing has expanded its relationships across the region, with a key
focus on Saudi Arabia, the United Arab
Emirates, Qatar and Kuwait. In addition
to offices in Riyadh, Boeing opened new
regional offices in Abu Dhabi, UAE, in
1999 and in Doha, Qatar, in 2011.
Today, Boeing Defense, Space & Security offers a portfolio of products,

to a headquarters staff, the force consisted of one infantry brigade of about 5,000
men with elements from all GCC states
in 1992 In 1984 the GCC defense ministers agreed on the creation of a twobrigade (10,000-man) Peninsula Shield
Force. This joint intervention force was
based in Saudi Arabia near King Khalid
Military City at Hafar al Batin under the
command of a Saudi officer. In addition
to a headquarters staff, the force consisted of one infantry brigade of about
5,000 men with elements from all GCC
states in 1992.

  
Challenges facing the GCC

Despite all these achievements, many
challenges face the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, most
notably:
1-Institutional Challenge: This involves the development of action mechanisms of the Council, because the organization and institutional structure of
the Council suffers from some shortcomings, which reflected on its performance, including:
- The mechanism for voting on the
resolutions mechanism.
- The Secretariat General lacks transnational powers.
- The absence of specific mechanisms
for implementing the decisions of the

Council, including the Supreme Council’s decisions.
2. Security Challenge, including continued Iranian interventions and the
threat of extremism and terrorism.
3. Economic Challenge, which relates
to the ability of the GCC countries to
adapt to the low oil prices and move to
a new economic phase that depends on
income source diversification.

per se when compared to other regional and international groupings, some of
which disappeared, while others have
frozen their activities or are facing challenges and disputes among their members. Adding the achievement factor to
the continuity factor, the GCC emerges
as a successful organization and active
player in crisis management

.

Conclusion

The continuity of the GCC over the
past thirty-five years is an achievement
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GCC countries
endorsed quick
implementation
of a new initiative
to train speciallydesignated Special
Operations Forces
(SOF) units
from each GCC
country
coordination and cooperation. The
Council was able to make many security
achievements, including the adoption
of a comprehensive security strategy in
Riyadh in December 1987, and a general framework for security cooperation
between Member States. GCC countries endorsed quick implementation
of a new initiative to train speciallydesignated Special Operations Forces
(SOF) units from each GCC country, in
order to bolster interoperable counterterrorism capabilities. In order to promote security cooperation between the
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GCC countries and activate the antiextremism efforts and terrorism, they
signed, in Doha in November 2015, an
agreement on the establishment of the
headquarters of the Gulf police service
agreement.
5. The defense and military level
Based on their conviction about the
connected nature of their security and
that an aggression against any one of
them is deemed an aggression against
all of them, cooperation in the military
field has received the attention of the

GCC states. Such conviction stems from
the facts of geopolitics and faith in one
destiny. Moreover, the security challenges in an unstable regional environment,
like the Gulf area, imposes on the GCC
States coordination of their policies and
mobilization of their capabilities.
In 1984 the GCC defense ministers
agreed on the creation of a two-brigade
(10,000-man) Peninsula Shield Force.
This joint intervention force was based
in Saudi Arabia near King Khalid Military City at Hafar al Batin under the
command of a Saudi officer. In addition

a prominent role in the creation of “the
Gulf Co-operation Council (GCC)”
based on his belief in the importance of
unity. The launch of the Council from
Abu Dhabi in May 1981 was a major
milestone in the UAE’s support of the
GCC joint action. The wise leadership
of His Highness Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, President of the State,
had a distinct role in pushing the GCC
forward, and strengthening the foundations of cooperation and integration
among its member states.

The Saudi-UAE
Coordination
Council, was
announced on
16 May 2016

Saudi-UAE Coordination Council and the support of the Joint
respect, international laws and convenGCC Action
The Saudi-UAE Coordination Council, which was announced on 16 May
2016, constitutes a new phase in the
history of bilateral relations between
the two countries. It reinforces their
strategic partnership and, at the same
time, highlights the special relationship
between the leaderships and people in
both countries. This council will support both GCC and Arab common action.

The GCC ... a Journey of Achievements

Since its inception in May 1981, the
GCC has accomplished many achievements:
1. On the political level:
The GCC has, since its inception, pursued good-neighbourly policies and remained committed to non-interference
in domestic affairs of other countries,
solving disputes through peaceful channels, providing support for Arab and
Islamic issues, and promoting co-operation with foreign countries and world
blocs.
This policy was, in particular, evident
in the relations with Iran, with the GCC
urging Tehran to abide by the principles of good neighbourliness, mutual

tions and non-interference in the internal affairs of the GCC countries.
This homogeneity appeared in the
strong positions taken by the Council
to defend the interests of its members.
This was manifest in the unification
of the GCC quick decision to cut and
freeze ties with Iran in January 2016,
in response to Iran’s repeated attacks,
or to engage in “Al-Hazem Storm” and
“Restoring Hope” operations in March
2015 to deter the expansion of Tehranbacked Houthis, and stop the acts of
sabotage carried out by the so-called
Lebanese “Hezbollah”.

2. On the economic level
The six GCC countries are characterized by a significant similarity of the
economic situation, as well as in the political and social structure, besides the
aspiration of each of them to reduce
dependence on oil and diversify the
sources of income.
In fact, the economic sphere is one
of the most prominent achievements of
the GCC, for the Council has succeeded
in achieving the three phases of economic integration, out of four phases,
beginning with the creation a free trade
zone, and ending in the economic unity,

through the establishment of a customs
union and GCC market.
The experience of electricity interconnection project proves that the GCC
has worked professionally in dealing
with mutually beneficial projects. For
example, the electricity connection project was dealt with in a trading format
abiding by the financial and technical
commitments based on supplies, costs
and administration. This means that the
GCC is capable of running the rest of
the interconnection projects as well, especially those concerning water and gas,
as well as mutual cooperation projects
on a similar basis.
Some GCC countries – such as the
UAE and Saudi Arabia – have prepared
important programs to diversify the
sources of energy generation, especially in areas such as nuclear energy and
renewables. This provides further opportunities for coordination, considering that the renewable energy will drive
water and electricity generation in the
future. Solar energy also has immense
potential in the GCC.
3. Strengthening External Partnerships with Regional and International
Powers
The economic relations and negotiations between the GCC countries and
international economic groupings are
among the main objectives of the Cooperation Council for the Arab Gulf
States. The GCC has succeeded over
the past years to strengthen partnership
with several regional and international
powers, including the United States,
China, South Korea, Japan, European
Union countries, India, Australia and
several Latin American countries.
4. On the security level:
The GCC Interior Ministers Council
meeting in Riyadh in February 1982
marked the start of the Gulf security
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relations, common characteristics and
similar systems founded on the creed of
Islam which bind them; and
Desiring to effect coordination, cooperation and integration between them
in all fields; and,
Having the conviction that coordination, cooperation, and integration between them serve the sublime objectives
of the Arab Nation; and,
Having the conviction that coordination, cooperation, and integration between them serve the sublime objectives
of the Arab Nation; and,
In pursuit of the goal of strengthening
cooperation and reinforcement of the
links between them; and
In an endeavour to complement efforts already begun in all essential areas
that concern their peoples and realize
their hopes for a better future on the
path to unity of their States; and
In conformity with the Charter of the
League of Arab States which calls for
the realization of closer relations and
stronger bonds; and
54
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The economic
sphere is one
of the most
prominent
achievements of
the GCC
In order to channel their efforts to
reinforce and serve Arab and Islamic
causes,
Have agreed as follows:
A Council shall be established hereby
to be named The Cooperation Council
for the Arab States of the Gulf hereinafter referred to as the Cooperation
Council (GCC).”
The Charter also explained the basic
objectives of the GCC as follows:

•
To effect coordination, integration and inter-connection between
member States in all fields in order to
achieve unity between them.
•
To deepen and strengthen relations, links and areas of cooperation
now prevailing between their peoples in
various fields.
•
To formulate similar regulations in various fields, including economic and financial affairs, commerce,
customs and communications, education and culture.
•
To stimulate scientific and
technological progress in the fields of
industry, mining, agriculture, water and
animal resources; to establish scientific
research; to establish joint ventures and
encourage cooperation by the private
sector for the good of their peoples.

The role of the UAE in the Establishment of the GCC and the
support of its joint action
The late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan – may God rest his soul – had

d Challenges

nd

and coherent vision, thereby gaining popular confidence

plete the journey towards the GCC Supreme goals to achieve greater integration in various fields.

Foundation and objectives

On 26 May 1981, following a meeting between the heads of state of six
Gulf countries (Saudi Arabia, Kuwait,
the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain and Oman) held in Abu Dhabi,
the capital of the United Arab Emirates,
the formation of the Gulf Cooperation
Council (GCC) was announced. The

The GCC has
faced challenges
and crises with
one stand and
coherent vision

meeting came to be known as the founding summit because this was when the
GCC Charter was signed. The Charter
lays down the GCC’s basic objectives,
which include promoting cooperation
among the countries of the Gulf region,
strengthening relations between them,
and achieving coordinaton and integration across a range of diverse fields.
The Preamble to the Charter of the
GCC states as follows:
“Being fully aware of the ties of special
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The GCC: Achievements and C
The GCC has faced challenges and crises with one stand

T

he 35th anniversary of the establishment of the Gulf
Cooperation Council
for the Arab Gulf
States (GCC) is an important time station to
recall the progress and
key achievements of
the GCC during that
period, as well as the
most important challenges facing the GCC
joint actiondreams and
ambitions.

S

ince its first summit, which was
held in Abu Dhabi in May 1981,
the GCC has been able to prove that it
is one of the most important regional
groupings in the region and the world
at large, not only because it was able to
remain steadfast in the face of the serious challenges throughout these thirtyfive years, but also in view of its achievements on various political, economic,
security and defense levels.
The GCC has passed through many
important stations and turning points,
52
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In this issue, Nation
Shield highlights
the journey of the
GCC in support of
the GCC joint action
framework for the
GCC citizens

and has taken large steps forward on
the path of solidarity and unity, and
was able to maintain its presence in
the regional and international arenas.
The GCC has faced challenges and crises with one stand and coherent vision,
thereby gaining popular confidence as a
source of strength and solidarity for the
GCC countries.
The Sixteenth GCC consultative summit, hosted by Jeddah in May 2016,
reflected mutual agreement among the
leaders of the GCC countries to com-

an

“Strategic Challenges: the
Nature of War”

One of the fundamental tasks of every strategic leader is to imagine the future geopolitical circumstances and determine a best course for the nation to achieve its national interests. To do that
effectively national leaders must understand the ways in which power might be used to achieve
national goals; unfortunately the modern world is often chaotic and the future can be quite uncertain. As the conflict in Yemen shows us today, one of the most challenging and chaotic endeavors
affecting the global strategic dynamic is war.
Historian Colin Gray has written, “We know everything that there is to know about war, unsurprisingly, since we have variable access to at least 2,500 years of bloody history. But we know
nothing, literally zero, for certain about the wars of the future, even in the near-term.” Later in the
same article he wrote: “War comprises more or less, but always to some degree, organized violence
motivated by political considerations. War is about politics, and politics is about the distribution
of power—who has how much of it, what they do with it, and what the consequences are… Many
people confuse the nature of war with its character. The former is universal and eternal and does
not alter, whereas the latter is always in flux. This distinction is not just a fine academic point, with
no real-world resonance worthy of note.”
The nature of war includes elements such as violence, friction, chance, and uncertainty - all
wars have these in common to a degree. Conflicts from nuclear war to full conventional war, from
military raids to peacekeeping, all share all these elements, but each is also shaped by guiding policies such as the Geneva Conventions and national war aims, hatred or hostility, and the complex
interplay play of chance and probability that comes when we loosen the societal bonds of ethics
and law and accept the use of deadly force in the pursuit of national interests.
Even as the nature of war remains resolutely chaotic, the character of each war is shaped uniquely by the human and natural factors that surround it. Infantry combat is extremely dangerous,
dirty, uncomfortable, terrifying and exhausting for both winner and loser. Combat in cockpits and
control centers may be less dangerous and dirty but can be just as terrifying and exhausting. At
its most fundamental, war is about controlling devastation and periodically in war mankind may
even lose control of the instruments of devastation themselves (consider the firebombing of cities
in World War Two, the deforestation of the jungles during the Vietnam War or Saddam Hussein’s
burning of Iraq’s oil wells in 1991).
Though envisioning the character of future conflict is challenging, the fundamentally corrosive
and unchanging nature of war is not difficult to understand. Clausewitz held that war could be
constrained only if it could be held in balance in a trinity: with the violence constrained by policy
within the vagaries of chance. But he also wrote that war by nature unfolds unpredictably based
upon the interaction of powerful, enduring elements of fiction and uncertainty. Those factors
mean that war will forever be dominated by extreme danger, monumental exertion, great uncertainty, and potential devastation. All of these characteristics combine to make war inherently
horrific; and that fact must be understood by all.
Today we all must fully understand the corrosive nature of war in order to judge when war
may be necessary to preserve stability and maintain our national prosperity. It is also beneficial to
understand how the character of war may change in the coming years to ensure our nation does
not suffer from the negative effects of fear, honor and national interest. The UAE has seen war
close-up in Afghanistan and Libya and is now dealing with the horrible pain of war in Yemen;
such mature understanding must continue to guide it well if conflict in Syria or any other future
wars comes its way•

Strategic
Perspectives

By: Dr. John R.Ballard
Dean of National Defence
College
john.ballard@ndc.ac.ae
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Core1080: Three Spheres of Crew Protection

T

he insurgents buried their bomb
in the roadbed, concealing it
beneath a half-meter of gravel and
grooming the surface to hide the improvised explosive device. The bomb
was planted to destroy the vehicle,
but preserve the bridge and expose
the disabled convoy to a barrage of
gunfire.

But when the convoy approached, it bypassed the bridge, forging the streambed and
crossing the soft earth a kilometer sooner
than anticipated. Taking an unexpected
route kept the soldiers safe and out of harm’s
way.
To face off against modern asymmetric
threats, combat forces cannot counter with
armor alone. Loading up on armor alone
makes vehicles too slow and difficult to
maneuver, especially off road. But the battle proven Oshkosh Defense Mine-Resistant
Ambush-Protected (MRAP) All-Terrain Vehicle (M-ATV) and the next generation of
light vehicles, the Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), break that mold by offering the highest levels of protection and off
road mobility in their respective categories.
Combining industry-leading armor and
engineered survivability with best-in-class
maneuverability, the Oshkosh Core1080™
crew protection system is an occupantcentric, comprehensive design and testing
approach that works in sync to protect the
crew and optimize readiness.

Mobility

Core1080 provides soldiers the breakthrough mobility and maneuverability
needed in high risk situations. This life-saving off-road speed comes from not only a
digitally-controlled engine that balances fuel
efficient power with superior acceleration,
but from the leading TAK-4® independent
suspension system. Soldiers cannot afford to
settle for a small, underpowered engine or
50
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The Oshkosh Core1080™ crew protection system provides soldiers the breakthrough mobility and maneuverability needed in high risk situations
sub-par suspension that cannot achieve the that achieves best-in-class protection. Osneeded off-road speed in hazardous combat hkosh maximizes survivability by combinsituations. With Core1080, the engine is de- ing armor, hardened glass and engineering
signed for growth as the battlefield continues to isolate the crew from the blast. Blast proto evolve and will deliver the same level of tection starts beneath the vehicles, with a Vshaped hull engineered to deflect blasts away
performance, regardless of the payload.
from the crew capsule. The floors, seats and
Flexibility
restraints are all designed to absorb blast enSoldiers need the ability to do any mis- ergy, insulated crew members from the bulk
sion with the assurance that their tactical of any explosion. Outside, industry-leading
wheeled vehicle will provide the situational armor plates and ballistic glass stop common
awareness, IED defeat capabilities and radar caliber projectiles.
jammers to be successful. Equipped with a The Oshkosh JLTV is undergoing the ulti360-degree gun turret and a modern com- mate protection, performance and reliability
munications and sensor suite, the vehicles testing conducted by the U.S. Department
provide commanders with superior situa- of Defense, and is ramping up for low rate
tional awareness and battlefield intelligence. initial production (LRIP) this summer. And
For high-intensity missions, additional ar- with nearly 10,000 Core1080 equipped Mmor kits can be added, giving forces the flex- ATVs already in the field, live combat exibility to alter vehicle configurations depend- perience continues to add to Oshkosh ening on mission demands.
gineers’ knowledge and understanding of
ballistic protection, and continually refining
Protection
welding and assembly techniques. Because
Protection is about more than just armor. even the best offense can sometimes come
Oshkosh applies its proven expertise to its under withering counter attack. And when it
advanced Core1080 crew protection system does, you want the best protection available•

Airbus DS Electronics and Border Security Brings
Sensor Technologies Under One Roof

EBS develops innovative products for reconnaissance and
intelligence

T

he newly formed company
Airbus DS Electronics and
Border Security (EBS) offers key
sensor technologies from one
source. The new sensor specialist
was recently unveiled at the international level as ‘The new Sensor
House’ at Eurosatory 2016. EBS
combines various Airbus activities from the areas of security and
defence electronics and develops
innovative products for reconnaissance and intelligence, the protection of soldiers and the creation
of situation awareness, taking full
advantage of the broad technology
basis established by its predecessor
companies such as AerospatialeMatra, Telefunken, Zeiss and
Dornier.

Airbus EBS Managing Director,
Thomas Müller

agreement with the investment company KKR for the sale of shares and will
initially transfer 74.9 per cent of the EBS
shares to KKR. The agreement is already
cleared by the European Commission,
and is subject to approvals by the GovEBS is currently a wholly owned sub- ernments of France and Germany. It is
sidiary of Airbus Defence and Space. expected to take effect by the first quarThe Airbus Group has concluded an ter of 2017 at the latest. Thereafter, the
company will appear under the brand
name Hensoldt following the tradition
of a German pioneer of sensor technology whose name stands for the combination of excellence, innovation and efficiency.
“We bring together all the essential
sensor technologies irrespective of a
platform under a single roof and, as a
result, are able to create exceptionally
powerful products in the area of reconnaissance and intelligence,” said EBS
Managing Director, Thomas Müller. “In
this way, we ensure the operational capability of the Bundeswehr and the allied
armed forces and make a decisive con-

tribution to the protection of soldiers.”
At Eurosatory, Airbus DS Electronics
and Border Security presented its latest developments in the area of sensor
technology and air traffic control. They
included the ASR, one of the most powerful airport surveillance radar in the
world, the TRS-4D naval radar system,
which is at present being installed on
the new German Navy frigates, and the
MILDS missile warning sensor, which
is one of the leading warning sensor for
helicopters and wide-body aircraft in the
world, with approximately 8,000 sensor
units already sold. Also on display, was
Sferion, an advanced pilot assistance
system, which protects helicopters in
restricted visibility conditions and prevents the most significant causes of nonhostile losses.
Furthermore, EBS displayed its newly
developed Electro-Optical Targeting
System EOTS II. The modular system
for new-built and legacy vehicles alike
can be adapted to customer requirements with a choice of different day vision zoom cameras. This even includes a
short-wave infrared (SWIR) option. The
customer also has a choice of long-wave
or mid-wave thermal imagers. The driver sight system SPECTUS II features a
low light level TV camera (LLLTV) with
an image quality at night almost paralleling that of a residual light amplifier.
The advantage here is that the LLLTV
camera can be used during the day without substantially reducing the operating
time•
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IDEX and NAVDEX Attract Key Decision Makers at
Eurosatory 2016

T

he pavilion witnessed high
footfall and keen interest from
the global defence industry

At Eurosatory 2016, the Abu Dhabi
National Exhibitions Company (ADNEC) showcased the International
Defence Exhibition and Conference
(IDEX) and the Naval Defence Exhibition (NAVDEX). Both the exhibitions
drew high interest from key exhibitors
and decision makers in the global defence industry.
Held under the patronage of His
Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al
Nahyan, President of the UAE and Supreme Commander of the UAE Armed
Forces, IDEX and NAVDEX are among
the largest defence exhibitions in the
world. The biennial arms and defence
show is set to take place at Abu Dhabi
National Exhibition Centre from 19 to
23 February 2017.
ADNEC’s participation at Eurosatory,
is part of its on-going efforts to promote
the 2017 edition of IDEX and NAVDEX. ADNEC’s participation at Eurosatory is designed to showcase the unique
opportunities created by the definitive
events to major players in the global defence industry.
Humaid Matar Al Dhaheri, Acting
Group CEO of Abu Dhabi National
Exhibitions Company, said, “Our participation in Eurosatory 2016 offers a
crucial opportunity to explore latest developments in the global defence sector.
This supports our efforts to enhance the
competitiveness of our events and attract the participation of a larger number international companies and industry professionals.
“The high interest shown by top global arms-producing and military services
48
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companies to attend the upcoming editions of IDEX and NAVDEX validates
the growing reputation of Abu Dhabi
as a preferred destination for specialised industry events. Both shows have
already created a niche in the defence
industry as must-attend platforms to engage with global defence manufacturers
and decision makers.”
He added, “ADNEC has emerged as an
important driver of economic growth in
Abu Dhabi through its consistent support to the emirate’s burgeoning business tourism industry, one of the key
focus areas of the Abu Dhabi Economic
Vision 2030 for achieving economic diversification. This is evidenced by the
significant economic value created by
ADNEC through its direct and indirect
support to several sectors such as transport and tourism, among others.”
Saeed Al Mansouri, Director of IDEX,
said, “We are delighted with the high
footfall registered by IDEX and NAVDEX pavilions at Eurosatory 2016 from

IDEX and
NAVDEX validates
the reputation
of Abu Dhabi
as a preferred
destination
for specialised
industry events
both existing and new exhibitors. The
decision to delink IDEX from UMEX
that was held as a standalone event for
the first time in March 2016 has been a
welcome move for many of our clients.
This will enable us to allocate additional
space to meet their increasing demand
and evolving requirements•

use assistance tools.
It provides the military user with a high
degree of utility through its use of glovefriendly touch screen technology and its
intuitive user interface. In its most basic
configuration GECO (Land) provides an
integrated GPS, digital moving map and
satellite imagery that can significantly
improve the effectiveness and speed of
mission planning, rehearsal, execution
and de-brief. Additional capabilities, or
‘apps’, can be incorporated and run simultaneously to meet mission, platform
and role specific requirements.

Training Middle East partners

over 25,000 flying hours
on UAS operations spanning numerous platforms,
and over 35,000 accumulated flying hours on
manned aircraft.
The team’s experience
and expertise encompasses
ensor Operators and Mission Payload Operators to
Imagery Analysts, Intelligence Specialists, Maintainers, Engineers, and
UAS Pilots and Operators.
From manning and
scheduling solutions to
payload integration testing and UAS
logistics support, the need for access to
current, qualified and independent UAS
expert advisers and consultants is evergrowing. In the Middle East Inzpire delivered training alongside 3SDL to the
UAE Royal Guard in their operation of
unmanned platforms.

Operation HERRICK in Afghanistan.
Furthermore, the increasing importance of simulated training reflects a
growing requirement in military aviation for realistic yet cost-effective training capabilities. As a result, Inzpire is
also experiencing a rise in demand for
its training and simulation services, such
as its air and land training at the RAF
Air Battlespace Training Centre based at Intelligence, cyber security and
RAF Waddington.
counter terrorism
Inzpire also offer analytical expertise in
Helicopter services
intelligence, cyber security and counter
Inzpire’s Helicopter Services team com- terrorism. The demand for these capaprises expert former military aircrew bilities are increasing across defence, seequipped with many thousands of flying curity organisations and business.
hours between them.
Inzpire has already built an impressive
Inzpire provides all aspects of military reputation in Europe providing technical
flying training, including ground in- support to the whole Typhoon project,
struction, course design, synthetic flying helping to prevent loss of life, improving
training instruction, and collective train- pilot skills with Human Factors and Safeing as well as live flying.
ty Training and providing extensive staThe company’s qualified helicopter bility and experience to the UK Apache,
flying instructors teach all aspects of Wildcat and fast-jet programmes.
Apache helicopter conversion, one of The company is now well established
whom has supported a Helicopter Inte- across the Middle East and has extensive
grated Defensive Aids System (HIDAS) experience with the RAF in theatre•
demonstration on Apache for the Kuwaiti Air Force.

In addition to its portfolio of innovative
mission systems, such as GECO, Inzpire
offers a range of training and managed services to armed forces personnel
around the world, including in the Middle East.
Volatility in the region has led to significant investment in defence and training capabilities and Inzpire’s Managed
Services Group covers a broad spectrum
of niche military aviation requirements,
cutting edge tactics and training delivery.
Inzpire provided mission specific
training for many of the Royal Artillery
Images © Garry Ridsdale, www.garryridsdale.
Batteries and Fire Support Teams in the Unmanned training
com
British Army before deployment on to Inzpire’s team of unmanned experts have
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Inzpire’s GECO to be displayed in Hampshire

The UK’s Inzpire to showcase how the capability of its innovation and training to meet current threats at this year’s
Farnborough Airshow

I

nzpire’s recently upgraded
Graphical Electronic Cockpit
Organiser (GECO) is set to be
one of the major attractions at
this year’s Farnborough Airshow,
held in Hampshire, the birthplace of British aviation, every
two years.

GECO - a truly unique touchscreen
tablet cockpit/soldier assistance tool
which enhances safety, improves situational awareness and increases mission
performance - will be on display at the
air show from 11 to 17 July 2016.
The cooperation of Inzpire, a UK
supplier of defence managed services
and cutting-edge mission systems, with
the Middle East has been going from
strength to strength - from training
apache pilots in Kuwait, or to providing
Unmanned Aerial Systems (UAS) training to the UAE.
In addition, GECO has been purchased by the Royal Jordanian Air Force
for use in its F16 fast jets and across its
military helicopter fleet. A spokesperson
for the Royal Jordanian Air Force said:
“We have been using GECO since 2013.
Our situational awareness and efficiency
when flying have been vastly improved
since using the system, which we find
extremely user friendly.”
GECO has been combat proven also
through use on UK MoD aircraft in Af46
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ghanistan and Libya.
Furthermore, it is in use with the British Army Apache helicopters, RAF Tornado and Typhoon jets, and has been
selected by Joint Helicopter Command
(JHC) for use in nearly all UK MoD
helicopters.

The many strengths of GECO

GECO’s unique capabilities have been
attracting particular interest across the
region.
In its air variant, this military grade
rugged touchscreen tablet mission system enhances safety, improves situational awareness and increases mission
performance.
On land it enables a range of missions
including dismounted and vehicle situational awareness, joint fires targeting
and survey mensuration.
GECO’s shared architecture and functionality bring great benefit to the joint
Air-Land environment by offering commonality through an interoperable system.

GECO’s variants - GECO (Air)
and GECO (Land)

Designed by Inzpire’s team of engineering experts supported by aircrew, the
GECO (Air) tablet can be hand-held,
knee-mounted or integrated directly into
the aircraft.
GECO (Air) is suitable for almost any
platform - from fighter aircraft to helicopters and ideal for legacy and modern
platforms. It significantly improves the effectiveness and speed of mission execution by incorporating multiple functions
into one easy to use, app-based, touchscreen tablet.
GECO’s suite of features assist the pilot with everything from pre-flight planning, navigation, take-off and landing to
mission management, situational awareness, tactical level operations and post
mission analysis.
Another variant - GECO (Land) greatly simplifies the mission for the soldier, whether that is on the ground or in
a vehicle, by providing a range of easy to

This approach fosters joint projects built
around the reputation of the vehicles offered by RTD combined with the training, consulting and operational assistance services that DCI can provide.
“We share a common vision with Renault Trucks Defense and all its teams
and we are confident in our approach:
together provide capability offers built
around dual French operational and
technological excellence,” said Palagos.
“I’m sure that this novel approach will
provide a comprehensive, sustainable
response to the expectations of our customers and give the integrated offer a
meaningful purpose.”
RTD designs, manufactures and markets a comprehensive range of tactical
and logistic vehicles, wheeled armoured
vehicles and propulsion systems for armoured vehicles, capable of responding
to the needs of armed forces.

Offering a Diverse Range of
Training Courses for UAV’s

DCI is offering a new diversified range
of innovative training courses adapted
to the needs of countries friendly with
France. Training is based on the expertise, equipment and know-how acquired
by the French Army during recent operations in Afghanistan and Africa, which
guarantees training at the highest level.
In early 2016, in partnership with the
Unmanned Aircraft Centre of Excellence (CED), DCI installed a new unmanned aircraft simulator called UAVX, developed by DIGINEXT on the
basis of specifications prepared in cooperation with the CED.
Palagos said, “Unmanned aircraft
represent an emerging sector of activity
which is attracting a lot of interest from
our foreign partners, particularly in the
Gulf region, but also elsewhere, in new
regions. In this context, our collaboration with the CED is a perfect extension
of the historical partnership between

DCI is the reference operator of the French Ministry of Defence in the transfer of
French armed forces know-how to France’s friendly countries

the French Air Force and DCI. It gives
us high-level expertise and enables us
to offer innovative training courses that
are totally adapted to the requirements
of countries friendly with France.”
The Unmanned Aircraft Centre of
Excellence is also equipped with a Mission Lab to conduct research, testing
and validation activities. Innovative
concepts, such as the UAV-X simulator,
are installed there and tested on site.

Saint-Cyr Coëtquidan Academy
to Welcome Cadets from Middle
East

A partner of DCI, the International
Training Centre - Saint-Cyr Coëtquidan
Academy (CIF-ESCC), which is integrated into the Saint-Cyr Coëtquidan
Military Schools, will welcome a new
class of around 20 student officers in
September 2016, the second class since
the centre opened in 2015. This class
will be composed of cadets from different countries in the Middle East.
“The success of the CIF-ESCC in
countries friendly with France, particularly the Gulf States, is a result of the
partnership between DCI and the SaintCyr Coëtquidan Schools, which has

enabled us to establish a very demanding training course whose excellence is
recognised well beyond our borders,”
said Palagos.

DCI Refurbishes Draguignan
International Training Centre

DCI also recently refurbished the infrastructure of the Draguignan International Training Centre (CIF-D), which
was integrated into the Military Schools
of Draguignan in November 2013, in
order to expand its capacities.
The CIF-D develops and delivers individual and collective training courses
in France and abroad relating to infantry, fire support, aerial coordination and
air defence.
“This refurbishing responds to the
centre’s need for classrooms to accommodate foreign teams and trainees in
optimum conditions,” said Palagos.
“The investment was possible thanks to
the excellent collaboration between DCI
and the armed forces. Our centre makes
a significant contribution to the local
economy, since the CIF-D supports 6580 full-time jobs, along with 67 permanent positions at Draguignan”•
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DCI: Fostering Future Growth

DCI offers customised solutions for personnel training and
equipment maintenance through its strategic partnerships

D

éfense Conseil International (DCI) is renowned for providing a full spectrum of defence and
national security services, offering consultancy, training and technical support. The company
signed a number of important deals at the recently concluded Eurosatory 2016.

Nation Shield sat down with DCI
Chairman and CEO, Jean-Michel Palagos, on the sidelines of the show and
found out more about their new partnerships and ventures.

Transferring French Military
Know-How

DCI and MBDA France signed a Memorandum of Understanding (MoU) at
Eurosatory 2016 to jointly promote capacity-based training for the benefit of
countries friendly with France.
The agreement, which is focused on
MBDA systems, will make it possible to
make global proposals including provision of services, consultancy, training,
operational assistance and, where required, simulation.
DCI Chairman and CEO Jean-Michel
Palagos said, “I am delighted with this
collaboration with MBDA, since we
have a shared vision and we are confident in the effectiveness of our capacity-based approach as part of the coordinated French export strategy. This
guarantees maximum satisfaction for
friendly countries since they can more
rapidly take operational control of the
new systems, allowing them to reinforce
their defence capacity.”
DCI’s offering, based on the transfer
of French military know-how to friendly countries, features high added value
and complements MBDA’s offering,
which is centred on the design of missiles and missile systems.
44
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DCI Chairman and CEO, Jean-Michel
Palagos

Palagos said that through this partnership, DCI and MBDA would leverage the synergy between their respective
offerings by combining their expertise
in a coherent, complementary manner.
This joint approach, added Palagos, is
based on a strong desire to offer complete solutions combining doctrine and
training prior to equipment selection.

CIF-H Obtains ATO Certification from DGAC
Inaugurated at the start of 2015, DCI’s
International Helicopter Training Centre (CIF-H) was recently successfully
certified as an Approved Training Organization (ATO) in accordance with
European standards by the French civil
aviation authority (DGAC). The role

of the CIF-H is to transfer the knowhow of the French Army’s light aviation unit (ALAT) to countries friendly
with France. The centre is located in the
French military pilot training schools at
Dax and Luc-en-Provence.
Palagos said, “We are very pleased
to have obtained certification from the
DGAC, which reflects the quality of
our infrastructures and training courses
at the CIF-H. It shows that we made
the right decision to create this centre,
whose role is to transfer to foreign trainees the know-how developed by the
ALAT over many years in technical and
tactical aspects of rotary wing combat,
using the new-generation helicopters
that DCI is proud to possess.”
The CIF-H is DCI’s response to the
high demand from friendly countries
for helicopter pilot training, from initial
training through to the performance
of operational missions. Training takes
place on military helicopters or on the
HELIDAX fleet of 36 EC120s fitted with
innovative equipment. HELIDAX is the
first public-private partnership of the
French ministry of defence. Training
at the CIF-H is in English or French in
partnership with the ALAT and HELIDAX.

Focus on Capability Framework

Recently, the CEOs of Renault Trucks
Defense (RTD) and DCI also signed a
MoU on the joint promotion of capability offers for international armed forces.

Thales and Soframe Launch MILFLEET Services

The solution optimises military vehicle fleet management

T

hales and Soframe launched
MILFLEET, a set of fleet
management services based on
predictive maintenance for military vehicles, at Eurosatory 2016.
Designed for land forces in France
and around the world, MILFLEET
optimises the operational readiness of vehicle fleets, simplifying
system and equipment maintenance and reducing operating expenditures for more cost-effective
through-life support.

The introduction of latest-generation
digitised vehicles is speeding up the transition to predictive maintenance practices
and the transfer of maintenance responsibilities to industry. Thales has teamed
with Soframe, a defence subsidiary of the
LOHR Group, to form a partnership that
leverages their respective areas of expertise to develop a flexible solution for this
emerging requirement.

Thales is
contributing
its expertise
in secure
information
management
technologies
With MILFLEET, Thales and Soframe
ensure that the right vehicles are available
in the right place at the right time and in
the best possible configuration for users.
The platform-agnostic MILFLEET services solution provides an optimal vehicle
support organisation and ensures the operational readiness of vehicle fleets. With

individualised management and maintenance of vehicle equipment and systems
tailored to the exact requirements of each
customer, the services guarantee end-toend security of vehicle data capture, transfer and analysis.
MILFLEET is a portfolio of agile, dynamic services based on an advanced
model of through-life support with high
service level commitments. Thales is
contributing its expertise in secure information management technologies by
implementing and operating a Health
and Usage Monitoring System (HUMS),
which collects data from embedded invehicle sensors to allow predictive maintenance and ensures that potential faults are
detected and rectified before they occur.
On the other hand, Soframe is responsible for weapon system maintenance, delivery of vehicles to the point of deployment and supply chain management for
replacement parts•
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Kärcher Futuretech and Mercedes-Benz Showcase
Water Unimog
The collaboration offers access to mobile water supply
systems in disaster struck areas

A

t the recently concluded
Eurosatory, Kärcher Futuretech and Mercedes-Benz
Special Trucks presented their
collaborative effort for improved drinking water supply in
disaster areas for the first time
in Germany. Using the all-terrain ‘Drinking water Unimog’,
water purification systems can
be transported to difficult-toaccess regions.

In disaster struck areas, supplying
people with drinking water as quickly as possible is one of the most important tasks. In areas where regular
supply routes have been destroyed,
alternative and quickly operational
transport solutions must be found.
For this reason, Kärcher Futuretech,
a specialist in mobile supply systems,
teamed up with Mercedes-Benz Special Trucks, the manufacturer of Unimog, to develop a highly mobile, allterrain Water Unimog. It enables the
transport of up to three autonomous
drinking water supply systems to different locations over difficult-to-access terrain. A hydraulically operated
crane helps save time when unloading
the systems onsite. As soon as the Water Unimog is unloaded, the loading
platform is prepared for use, distributing drinking water to the surrounding
regions. A pillow tank with a capacity
of 5,000 litres is placed on the platform
and filled using a high-capacity pump
integrated on the Unimog.
This pump is then also used to ex42
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Kärcher Futuretech - the all-terrain ‘Drinking water Unimog’, water purification systems
tract the water for people when needed.
This system offers aid organisations an
ideal solution for the production and
distribution of vital drinking water.
“The combination of the Unimog
from Mercedes-Benz and the WTC
5000 UF from Kärcher Futuretech is a
stand-alone unit that can produce and
distribute drinking water in disaster
situations even far away from any type
of infrastructure,” said Werner Götz,
a representative from Mercedes-Benz
Special Trucks.
The core of these systems being
transported on the Water Unimog is
the WTC 5000 UF water treatment
system from Kärcher Futuretech. It is
operated by the included power generator and can produce up to 5,000
litres of drinking water per hour. It
produces particle-free drinking water

from nearly any natural source of raw
water. This water is classified as both
microbial and virally safe, and also
complies with the German Ordinance
on Drinking Water. The daily output
of three WTC 5000 UFs working together is 360,000 litres per day. This
complies with the standards of the
World Health Organization (WHO)
regarding the supply of up to 50,000
people.
“The WTC 5000 UF offers the ideal
combination of intuitive operation,
easy disassembly, low energy consumption and an enormous drinking
water production output for mobile
use,” said Dip. Ing. Franz Weber, a water specialist from Kärcher Futuretech•

NIMR Completes its 1,000th Vehicle

The company delivers military vehicles that are manufactured in the UAE

NIMR 1000th Vehicle - CEO & Team

N

IMR Automotive, the defence vehicle manufacturer in Abu Dhabi, recently
achieved an important milestone with the 1,000th vehicle
completed in its production
facility at Tawazun Industrial
Park in Ajban, since commencing operation in 2014.

NIMR’s 1,000th vehicle produced is
the AJBAN 440A, a 4x4 ballistic and
blast protected Light Tactical Protected Patrol Vehicle for four crewmembers, and is fitted with a roof mounted
multi-fit ring. The AJBAN Class of
4x4 vehicles provides a multi-purpose
platform for all military requirements
from utility vehicles to fully protected
patrol vehicles.
After producing the first vehicle
ISV02 Command in 2014, more than
16 models were added to NIMR’s portfolio. The company progressed significantly to provide a range of vehicles,

which address various needs of armed
forces and internal security organisations around the world.
In 2014, NIMR started off with producing two vehicles a month and has
now increased the production to more
than 80 vehicles a month. In 2015,
NIMR delivered more than 500 vehicles with a 100 per cent on time delivery record across the expanded model
range. With the creation of the UAE’s
integrated defence manufacturing and
services platform, NIMR became a
member of the Emirates Defence Industries Company (EDIC).
Commenting on this achievement,
Dr. Fahad Saif Harhara, CEO of NIMR
Automotive, said, “With the completion of the 1,000th vehicle, NIMR
Automotive has achieved an important milestone in UAE’s history. We
have established a modern production
system that delivers consistent quality
and high volumes.”

He added, “I am extremely proud of
the work that NIMR’s team produces
every day, with our modern production facilities, engineering excellence,
and latest product development techniques. NIMR remains committed to
consistently delivering high quality
military vehicles to its customers.”
NIMR currently produces three
classes of military vehicles, the AJBAN,
HAFEET and N35, which are suited to
a diverse range of payloads and mission requirements. The desert-proven
4x4 and 6x6 variants are available in
armoured or non-armoured configurations, with modular configurable
crew capacity and payload, where protection and mobility are the focus of
design. The company delivers wheeled
military vehicles that are fully designed, manufactured and assembled
in the UAE•
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able a larger number of bombs hitting the
target simultaneously.

Direct fire capability

NEMO and AMV complement each other in Patria’s portfolio

The Finnish Defence Forces have later acquired the AMOS system mounted on
the armoured Patria vehicle XA-361 AMV 8×8 (Armoured Modular Vehicle)
During the loading cycle, the mortar is
automatically brought to a default loading
position of 45 degree elevation. The loaders feed the grenade onto a loading device,
from which the grenade is automatically
rammed into the barrel. The mortar is then
automatically aimed at the target.

A new method of firing

The mortar’s automated fire control system
facilitates the firing method known as Multiple Rounds Simultaneous Impact (MRSI).
Using this method, several grenades are
fired to different trajectories in such a way
that they hit the target simultaneously. This
40
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NEMO and AMOS turrets are also capable
of direct fire using their own sights, laser
range finders and thermal imagers. This
capability can be used for close-range fire
support, in urban warfare and to defend
the mortar vehicle up to a distance of one
kilometer.
Although a 120mm mortar is a rather
traditional weapon, modern self-guided
ammunition has been developed for it. Using such bombs, indirect fire can be combined with a precision impact.
“Patria’s turret-mounted mortars have
been used to fire Saab’s STRIX bombs, for
example,” says Reunamäki.
Bombs with a heat seeking warhead and
guidance system will find and target on the
battlefield.
NEMO and AMV complement each
other in Patria’s portfolio. They can be sold
as an integrated package or, alternatively, a
turreted mortar system can be mounted on
a vehicle supplied by the customer or some
other vehicle provider.
For example, Saudi Arabia has acquired
NEMO system mounted on a US-made
LAV 2 vehicle. The United Arab Emirates,
on the other hand, has mounted the mortar
on a combat vessel.
“There are opportunities for sales in
many markets. However, arm deals with
associated export licences are always a demanding process,” remarks Reunamäki.
“In many countries, the notion of using heavy mortars is not necessary part of
their defensive strategy. We need to start
from the basis, in other words, the usage
of heavy mortars must be seen as part of
the strategy”•

maximises the impact at the target.
The first bomb in a burst of fire is fired
at a high elevation with a full propelling
charge. The following bombs are fired at
lower elevations and with increasingly
smaller charges. The NEMO is capable of
firing a burst of up to five grenades, all of
which hit the target simultaneously.
This method of firing, known as Multiple Rounds Simultaneous Impact, is not
confined only to turret-mounted mortars.
However, automated laying, fire control Reference Text/photos:
system and the possibility of using also low www.patria.fi
elevations make the MRSI much simpler to
use than with traditional mortars, and en-

Nemo is a simple and efficient weapon for indirect fire
system, which reduces the recoil forces in
the vehicle. After a fire control system and
a semi-automatic loading was added to the
system in the year 1997, the AMOS TD
was born.

Further advancements

The Finnish Defence Forces have later acquired the AMOS system mounted on the
armoured Patria vehicle XA-361 AMV 8×8
(Armoured Modular Vehicle).
This vehicle typically has a crew of five:
driver, commander, gunner, and two loaders. Mortar bombs are stored in an ammunition storage in the rear of the vehicle.
The typical number of bombs varies from
40 to 60.
The commander uses the fire control
system, the colour displays of which provide an overview of the tactical situation
and the status of the weapon. The system
enables automatic ballistic calculations and
aiming of mortar fire according to the mission, taking into account also weather report.
Protection and mobility are not the only
positive aspects of the turret-mounted
mortar system.
“The savings in the amount of needed
crew compared to traditional mortar units

are substantial, reaching up to 60 percent,”
comments Kari Reunamäki, Vice President, Weapon Systems, Patria Land business unit.
AMOS system has also been offered
to Sweden, as its future mortar solution.
“Choosing this system would bring natural synergies to the defensive collaboration
between the two countries, which is in the
process of deepening,” adds Reunamäki,
stating his firm’s belief in the issue.
The twin-barrel AMOS has high firepower, but the weight of the turret is quite
high, around 3,600 kilos. AMOS can also
be installed on vessels. Reflecting this capability, the system has been tested in
Sweden, mounted on Stridsbåt 90 boat, a
class of fast military assault craft originally
developed for the Swedish Navy by Dockstavarvet. This stabilised mortar is also capable of firing on-the-move.
However, the weight of the twin-barrelled mortar restricts the ammo carrying
capacity in smaller vessels, such as 12 metre
Jurmo-class.
Thus, Patria continued the development
alone, which resulted in the single-barrel
NEMO (New Mortar). Its low-signature
remote-controlled turret, designed for
stealth, weighs only 1,700 kilos. “The new

and lighter Nemo is ideal for the new Navy
Jehu-class troop landing craft,” explains
Reunamäki.

Shoot and scoot

A mortar mounted on a vehicle capable
of maneuvering through rough terrain
enables the vehicle to find a firing position
quickly. It takes only 30 seconds for the vehicle to open fire after stopping. Similarly,
after it finishes firing the vehicle can leave
the firing position in just ten seconds. This
is known as “shoot and scoot.”
The mortar receives targeting information through the integrated communication system of the platform. The system determines its position with the aid of a GPS
system, or its own inertia system.
The fact that the mortar is mounted on
a turret enables it to select its targets from
a full 360 degree traverse and within a
range of approximately 10 kilometers. The
elevation is -3/+85 degrees. Aiming of the
weapon is electric, with a manual system
as a backup.
The maximum rate of fire for NEMO
is 10 rounds per minute. The first three
bombs are fired within 15 seconds, after
which the continuous rate of fire is six
rounds per minute.
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Finnish NEMO: Turning weakness into strength

We analyse how Finnish state-controlled Patria has
adapted its flagship mortar to new demand.

N

EMO, a mortar manufactured by Patria Weapons System Oy (Patria) in Finland since 1993, is a simple
and efficient weapon for indirect fire. Mortars such as the 120KRH92, which supports infantry combat
operations, continue to be in active use by the Finnish Defence Forces. For nearly a century, it has been present on international markets as well.
However, on the modern battlefield, the
mortar is vulnerable.
Traditional mortars are becoming defendants. If the enemy has counter-radars
capable of pinpointing the location of the
mortar, the mortar crew can expect accurate counter-fire to be directed at its own
firing position. Escaping from such counter-fire is hard for a traditional mortar platoon.
A simple solution is to mount the mortar
on the chassis of a vehicle, on the floor. This
will add improved mobility. Furthermore,
if the vehicle is armoured and the mortar is
mounted on a turret and equipped with a
fire control system, the weapon system will
have high performance in the modern battlefield.
38
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The modern Patria Nemo provides pro- However, the breech loading mortar betection, mobility and versatile firing capa- came possible only after Patria developed a
bility, including direct fire.
stub case solution. As its name suggests, it
is short, in other words, a mere stub.
The revolutionary introduction of a When the stub case is attached to the
stub case
tail of the mortar grenade, the mortar can
In 1995, Patria initiated collaboration be equipped with a vertical sliding breech
with Swedish Hägglunds to bring the block, turning it into a breech-loaded
120mm mortar into the modern era.
weapon. After the weapon is fired, the stub
The result was AMOS (Advanced Mor- case is ejected into a collector mounted on
tar System), a twin-barrelled system de- the vehicle.
signed for mounting on a vehicle.
Due to its breech loading capacity, the
The first version represented the tradi- turret-mounted mortar is capable of firtional muzzle-loaded design. Patria was ing also at low elevation angles and is even
responsible for the development of the suitable for direct fire, providing possibiliweapon and Hägglunds for the turret with ties to use the mortar against a variety of
its auxiliary systems.
targets.
The turret-mounted system has a recoil

CMI Defence Launches World’s First UAV Integration
in a Combat Turret
The development enhances the indirect firing capabilities of turrets

A

t Eurosatory 2016, CMI Defence introduced a new feature that extends the situational
awareness and enhances the indirect firing capabilities of its turrets:
the first Unmanned Aerial Vehicle
(UAV) integration on a combat
turret. This is a newly developed
ability to communicate and interact with a dedicated missioncapable UAV.

CMI Defence turrets have advanced
features that maximise the offensive and
defensive capabilities directly in the control of the commandant of the platoon
and of the crew of the combat vehicle.
For the first time ever, CMI Defence has
integrated the control of a mini-drone
to a weapon system, allowing the direct
use of the data coming from its optical payload by the turret crew. This was
demonstrated at the CMI Defence booth
at Eurosatory, on its flagship Cockerill
3105HP turret equipped with the advanced 105mm gun.
Derived from the field proven
Spy’Ranger drone from Thales and their
console Spy’C, CMI Defence has worked
closely with Thales to directly run the
control software in the Turret Network
Controller and the Ballistic Computer of
the Cockerill 3105HP turret. The HMI
has been adapted to the existing displays
used by the crew to facilitate the control
of the drone (position, evolution in the
theater of operation) and the use of the
data coming from the optical gimbal
(display of the aerial view).
The new feature allows better accuracy
in indirect firing via the Forward Ob-

server capability of the drone along with
target localisation and designation, first
firing assessment and corrective indication in artillery mode, as well as battle
damage assessment.
It also offers reconnaissance and situation awareness at extended distance,
complementing the existing capability of
the sighting systems of the turrets.
These new features improve the survivability of light armoured vehicles and
their weapon systems, improve the crew
safety (e.g. in urban areas) and reduce
collateral damage by a better assessment
of the immediate tactical situation. It is
a commander’s “direct-in-hand” capability, which complements the traditional
Close Air Support and Artillery Support
when both are not available.
Jean-Luc Maurange, President of CMI
Defence said, “At CMI Defence, we constantly develop new solutions to improve
the use of Cockerill systems throughout

their life- cycle. This UAV integration is
another example of how CMI Defence
teams respond to the growing needs for
versatility on the part of highly mobile
armies.”
Cockerill is known for its long-standing excellence in flexible, low-weight,
high-impact, weapon systems. The system has successfully delivered cuttingedge capability to modern high-mobility
land forces. CMI Defence further offers
a complete capability solution including hardware, comprehensive training,
simulation, spares, and maintenance
support and through-life capability upgrade services. The company is one of
the world’s leaders in providing multifunctional, high-power weapon systems
for light and medium weight armoured
vehicles•
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Procured by 37 countries, the combat-proven AMRAAM has been operational and integrated onto the F-16, F-15, FA-18, F-22, Typhoon, Gripen,
Tornado and Harrier

The Raytheon Advanced Combat Radar in the nose of an F-16 Fighting
Falcon

Raytheon’s AN-APG-79 AESA Radar
The Miniature Air Launched Decoy
(MALD) is a low-cost, air-launched programmable craft that accurately duplicates the combat flight profiles and sig36
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natures of host aircraft. MALD is flexible
and modular and has the potential to
keep aviators and aircraft out of harm’s
way. This expendable air-launched flight

vehicle looks like a US or allied aircraft
to enemy integrated air defence systems
(IADS). The aircraft can confuse and
deceive enemy IADS by sending a formation of MALDs into hostile airspace.
It weighs less than 300 pounds and has
a range of approximately 500 nautical miles (575 statute miles). After it is
launched from its host aircraft, MALD
flies a preprogramed mission. In addition to protecting valuable aircraft,
it also offers counter air operations to
neutralise air defence systems that pose
a threat to pilots.
“Raytheon understands how to integrate the full spectrum of firepower,”
said Davis. “We’re actively working to
ensure our Middle East partners are positioned to take advantage of the latest
technological improvements.”
In the US and the Middle East, real
progress is seen through partnership.
“It’s about collaboration,” Rodriguez
said. “What we’ve done in the last 10
years with products like AMRAAM,
AIM-9X, MALD and the AESA radar
— all of these would have been conceptual discussions when I was on active duty,” Rodriguez said. “And now,
here we are fielding them and making
them the core capabilities of not only
the U.S. warfighter, but also the coalition
warfighter.”
The variety of Raytheon technologies
that support the fighter pilot gives the
company deep expertise when it comes
to helping the pilot engage and return
home to fight another day.
“Very few, probably no other company in the world, has that level of influence over the air dominance domain,”
Rodriguez said. “We help them ‘hold the
line’ and come back safely”•

AIM-9X is actively deployed on U.S. Navy and Air Force F-15, F-16, and F-18
aircraft, and is further deployed in the air forces of 18 international customers

MALD is an expendable air-launched flight vehicle that looks like a U.S. or
allied aircraft to enemy integrated air defense systems
electronic warfare suites, all those components are meant to be the eyes and
ears of the battlespace,” Rodriguez said.
Once pilots are airborne, they can use
Raytheon’s active electronically scanned
array, or AESA radar to identify fighter
aircraft from a distance.
Providing incomparable detection,
targeting, tracking, and self-protection
capabilities, Raytheon’s AESA systems
are yet another hallmark in evolving development of innovative radars in sup-

port of the warfighter. The Raytheon
AESA radar family may be tailored to
fit any platform’s size, space and requirements.
“We give the pilot command and
control,” said Ken Murphy, a Raytheon
director. “It’s superior situational awareness.”
Murphy is a former U.S. fighter pilot,
with 27 years of experience flying everything from the F-4 and F-22 fighter jets
to bombers like the B-52 and B-1.

AMRAAM;
AIM-9X
Sidewinder™
and MALD® —
three different
weapons that
complement each
other — allow
the warfighter
to dominate the
skies
“With today’s avionics, we provide allweather, day/night capability and identify targets as friend or foe,” Murphy said,
adding that the pilot can “see before being seen” thanks to the company’s electronic warfare technology.
“We provide all the information and
systems that make the aircraft as effective as they can be,” he said.
And when the pilot’s inside the
engagement envelope, missiles like
AMRAAM; AIM-9X Sidewinder™
and MALD® — three different weapons
that complement each other — allow
the warfighter to dominate the skies.
“The AIM-9X gives our allies the advantage in a dog fight,” said Chris Davis, Raytheon’s president of Raytheon
International Inc., UAE. “It also greatly
extends a fighter pilot’s reach.”
The AIM-9X has been ensuring air
dominance for the US and international
forces for years. It is actively deployed on
U.S. Navy and Air Force F-15, F-16, and
F-18 aircraft, and is further deployed in
the air forces of 18 international customers.
| Issue 534 | July 2016 |
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Owning the Skies: What Air Dominance Looks Like
Raytheon’s missiles, combined with its radars, jammers, avionics and other systems, are the collective
‘key’ to air superiority

Integration of Raytheon sensors, radars, effectors and cyber help pilots achieve air dominance

In March 1999, Cesar “Rico”
Rodriguez and a group of NATO
fighter pilots were attempting a
surprise strike on a Serbian surface-to-air missile site.

The attack was dragging on, and the
enemy was poised to hit back.
Rodriguez picked up an enemy fighter
streaking north from Pristina that was
close enough to attack. He fired his
weapon – Raytheon’s Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile – and
watched a fireball light up the night as
the missile found its target.
“Had I not had an AMRAAM® missile, I would have had to get closer to my
air-to-air threat, which puts me into his
34
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weapon’s engagement zone,” Rodriguez
said. “This is all about life and death.”
The combat-proven AMRAAM missile is owned and operated by 37 countries, including 9 Middle East allies. It’s
integrated onto the F-16, F-15, F/A-18,
F-22, Typhoon, Gripen, Tornado and
Harrier.
Raytheon’s missiles, combined with
its radars, jammers, avionics and other
systems, are the collective ‘key’ to air
superiority. Together they guarantee air
forces can control the skies.
Rodriguez, who has flown everything
from the F-15 to the A-10 Warthog, is
now a retired military officer who works
for Raytheon traveling the world ex-

plaining the importance of owning the
air battle.
“Air dominance means you go in and
hold a line until either they force you
out or you decide to come out,” he said.
“When you have air dominance over a
space, you control who comes in, who
goes out. You control what effect is taking on inside of that area.”
However, air dominance doesn’t start
in the sky. It starts on the ground at a
morning briefing when a fighter pilot
gets critical knowledge regarding threats
and intentions of enemy forces, as well
as the status of his or her own aircraft.
“If you look at the products we produce as a Raytheon team, from radars to

Nexter Signs New Contracts with Gabon

The deal includes positioning systems, mobile medical shelters, UAV’s and UGV’s

T

he Nexter Group and the
Gabonese Republic recently
announced that they are continuing their collaboration and
signed new contracts at Eurosatory 2016.

The new contracts includes the supply of FINDSAT positioning systems,
new NERVA LG UGVs equipped with
various mission kits, NX-100 UAVs
from the company’s partner NOVADEM, and mobile medical shelters
from the Group’s subsidiary, EuroShelter.
The Findsat system is a space-based
blue force tracker that is able to identify and locate friendly personnel. The
system has been tested by France as
part of its Licorne operation in the
Ivory Coast.
The NERVA LG wheeled unmanned
ground vehicles are designed for reconnaissance and Improvised Explosive Device (IED) route clearance. The
vehicle is designed to be an extension
of the vehicle that carries it. The throwable and waterproof vehicle can be
controlled from a computer, tablet or
smartphone and can be operated semiautonomously by following waypoints
and automatically brought back home.
Payloads can include an infrared camera, day camera etc.
NOVADEM’s NX-110 is a small
quadcopter UAV powered by electric
motors. Its rotor blades and rotor hub
arms fold up so it can be transported
in a single carry case. It carries a single
gyrostabilised camera, which can be a
CCD day camera or infrared camera.
The interchangeable payload bay can

Nexter is one of the world’s leading French land-based defence company
also carry gas, radiometer or spectrometers and other sensors.
The Gabonese forces have already
acquired Nexter’s ARAVIS 4x4 armoured vehicles equipped with the
ARX20 remote weapon station, the PG
Guard protection system and NERVA
LG reconnaissance mini-robots, now
deployed in the Central African Republic within MINUSCA.
The Nexter Group, with its range
of armoured vehicles and artillery
systems and strategic sub-assemblies,
continues to meet the needs of Armed
Forces worldwide.
Nexter is one of the world’s leading
French land-based defence company,
and is a part of the KNDS Group Company. Its area of activity extends to the
supply of systems and ammunition for
air and naval forces. The acquisition of
the Belgian company Mecar and the

Italian company Simmel Difesa, has
further made it possible to establish
itself as Europe’s number three ammunition player. The company continues
its international development policy
with 55 per cent export orders taken
in 2015. In France, Nexter is fully committed to meeting the objectives of
the SCORPION programme, through
the refurbishment of the Leclerc tank
and the development within the GME
(temporary grouping of companies) of
the future GRIFFON and JAGUAR vehicles.
The Group’s product range is made
up of the ARAVIS, TITUS and VBCI
armoured vehicles, the CAESAR,
TRAJAN and 105LG1 artillery systems, smart ammunition (BONUS), as
well as customer, support and upgrading services•
| Issue 534 | July 2016 |
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claimed 120mm smoothbore gun of the
Leopard 2, a new family of mortar ammunition as well as artillery rounds and
propelling charges.
An example of Rheinmetall’s role as a
technology driver is the Group’s airburst
expertise. With time-delay 40mm x 53
airburst ammunition (ABM), the round is
programmed by an infrared signal from
the fire control/aiming unit as it leaves the
barrel. The rounds are timed to detonate
at an exactly determined distance above
the target zone, making them highly effective even when engaging targets concealed behind cover. Rheinmetall uses its
proprietary AHEAD airburst technology
in the medium-calibre ammunition it
manufactures for automatic cannon designed for an air defence role or as the
main armament of IFVs. The ABM round
is programmed at the muzzle as it leaves
the barrel. As opposed to programming
during ammunition feeding, this has the
advantage of calculating the exact initial
velocity of each round fired, which in turn
is taken into account when programming
the point of detonation. This results in
greater probability of a direct hit as well
as enhanced overall effectiveness. In the
case of Rheinmetall’s time-delay tank ammunition, programming of the 120mm
x 570 HE Temp. DM11 takes place after
loading. The system modifications necessary for this (a programming kit) can be
easily retrofitted into any main battle tank
equipped with a 120mm smoothbore gun
and a modern fire control computer.
The company is currently working on a
number of other technologies. There are
plans to improve the combat effectiveness
of the Group’s 120mm tank gun; while on
the other hand, work is proceeding on a
future generation of 130mm tank main
armament. Also, their new high-energy
laser (HEL) effectors have already been
successfully tested on land and maritime
platforms•
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At Eurosatory, the audience got the first look at Rheinmetall’s new Lynx
combat vehicle

Reliable Partner
Rheinmetall unveiled the following products and technologies at Eurosatory 2016:
Lynx: A new combat system, paving
the way for an innovative new family of
tracked vehicles.
130mm L/51 tank gun: An independently
developed demonstrator for the main armament of a future generation of main
battle tanks.
G-BKF: A protected recovery crane vehicle, developed for the Bundeswehr by Liebherr-Werk Ehingen GmbH. The protected
driver’s cab and crane compartment both
come from Rheinmetall.
Remote Controlled Lightweight Missile
Mount (RCLM): A new, lightweight, easyto-integrate, remotely controlled missile
launcher.
Skynex: The Company’s new concept for a
fully networked, next-generation groundbased air defence system.
Revolver Gun Mark 3: A new, networkenabled automatic cannon for air defence
with a built-in sensor and tracking unit.
Other products on display at the show included:
MBT Advanced Technology Demonstrator: A test bed for exploring the ways of
enhancing combat performance and operational effectiveness of main battle tanks.

Puma: The German Bundeswehr’s new
infantry fighting vehicle.
HX Family: This forms the core of a
global fleet of high-mobility transport vehicles. This military-off-the-shelf product
family can be hardened to deal with battlefield threats.
RMMV Survivor: A protected 4x4 vehicle
configured for law enforcement operations.
Mission Equipment: Sensors, laser light
modules and fire control technology for
the sensor-to-shooter sequence.
Soldier Systems: Customised solutions
for integrating dismounted combat troops
into the network-enabled warfare loop.
Weapon and ammunition competence:
Ranging from infantry weapons to highenergy laser effectors.
Airburst technology: This is used for
infantry applications, automatic cannon,
air defence and main battle tanks.
High-energy laser effectors: A high-precision family of effectors, readily scalable
to meet threats.
Training and simulation: Highly realistic, made-to-measure training, ranging
from computer-supported learning to live
training in combat training centres.

The Remote
Controlled Lightweight Missile
Mount, or RCLM
also made its debut at the show

Just last year, Rheinmetall formally transferred the first Puma
infantry-fighting vehicle to the Bundeswehr
vehicle from Liebherr; here Rheinmetall
supplies the protected driver’s cab and
crane compartment.
Its expertise in the field of turret technology rounds out the division’s portfolio,
as displayed through products like the
Lance turret and the turret structure for
the British “Scout” armoured reconnaissance vehicle. Here also Rheinmetall continued to demonstrate a clear ability to cooperate at national and international level.

naissance technology, fire control systems,
sensors and naval systems.
The company is able to network the
most diverse sensors and effectors into
highly effective systems. These are able
to instantly detect even incoming rockets, artillery and mortar shells (RAM) or
very small drones, reliably neutralising
them with maximum economy of force.
At the exhibition, Rheinmetall presented
Skynex, its new concept for a fully networked, future ground-based air defence
system. Also on view for the first time was
Electronic Solutions
Rheinmetall’s Electronic Solutions divi- the remotely controlled, network-capable
sion specialises in air defence systems, Oerlikon Revolver Gun Mark 3. Tracking
soldier systems, command and recon- and sensor units such as X-band radar,

electro-optical sensors and electronic warfare components can be integrated into
the 35mm platform. This enables rapid,
autonomous engagement of externally assigned targets.
The Remote Controlled Lightweight
Missile Mount, or RCLM also made its
debut at the show. Largely made of carbon,
the RCLM can be integrated into practically any military vehicle, and is suitable
for launching short-range surface-to-air
and ground-to-ground missiles.
Furthermore, Rheinmetall is one of the
world’s major producers of soldier systems, supplying customers with solutions
tailored to meet their individual needs.
Two examples of this are the Future Soldier – Expanded System (IdZ-ES, dubbed
“Gladius” by Rheinmetall), which lets the
Bundeswehr integrate its infantrymen
into the network-enable warfare loop,
and Argus. Currently in the qualification
phase, the latter has been selected by the
Canadian Forces for the Integrated Soldier
Systems Project.
Simulation technology for army, air
force, naval and civilian users round out
the division’s portfolio. Just recently, the
Bundeswehr awarded Rheinmetall a contract to modernise the German Army’s
Combat Training Centre, or GÜZ, which
the Group also operates. At the exhibition, the Simulation and Training business unit’s Leopard Gunnery Skills Trainer
forged a link between simulator technology and “Weapons and Ammunition”
division. Equipment such as laser light
modules and fire control units were also
on display at the event.

Weapons and Ammunition

The spectrum of products supplied by
Rheinmetall’s Weapons and Ammunition
division ranges from pyrotechnic signal
flares to high-energy lasers. Among its key
capabilities are infantry ammunition, automatic cannon like the Puma’s airburstcapable MK30-2 ABM, the globally ac| Issue 534 | July 2016 |
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Rheinmetall Unveils a Range of Innovative Solutions at
Eurosatory 2016
The new solutions and products cater to the needs of
today’s armed forces

A

t Eurosatory 2016, one of
Europe’s biggest defence
show, Rheinmetall highlighted
its role as a Group dedicated to
meeting two fundamental requirements - security and mobility.

The company consists of three divisions – awareness, manoeuvrability and lethality.
Vehicle Systems, Electronic Solutions and The company furthermore continues
Weapons and Ammunition, which meet to demonstrate competence in the field
the evolving needs of the Armed Forces. of Leopard 2 technology. The Düsseldorfbased Group has carried out overhaul and
upgrade programmes for a number of
Vehicle Systems
Formed at the beginning of 2016, Rhein- Leopard 2 user nations, and is also supmetall’s Vehicle Systems division is one of plying several countries with the Bergethe world’s most robust organisations for panzer 3 armoured recovery vehicle and
tactical land mobility. Its product portfolio the Kodiak armoured engineering vehicle,
ranges from trucks and wheeled armoured both of which are based on the Leopard
systems to heavy tracked fighting vehicles. 2. Rheinmetall’s MBT Advanced TechAt Eurosatory, the audience got the first nology Demonstrator, was also on show,
look at Rheinmetall’s new Lynx combat underscoring the Group’s commitment to
vehicle, the first of what is intended to be a staying at the forefront of main battle tank
new family of tracked armoured vehicles. design.
Just last year, Rheinmetall formally The Boxer multirole-wheeled armoured
transferred the first Puma infantry-fight- vehicle was also showcased. Highly moing vehicle to the Bundeswehr. The new bile and extremely well protected, the 8x8
mainstay of Germany’s mechanized infan- platform has proved itself in Bundeswehr
try units is on the cutting edge in every operations in Afghanistan. The Boxer’s
category, setting the global standard for modular architecture, consisting of drive
mobility, force protection, situational and mission modules, make it handy for a
30
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wide range of operations.
Among other products featured at Eurosatory were the protected 4x4 AMPV,
developed and produced in cooperation
with another major defence contractor.
Two versions of the vehicle were on display - the PEGAZ variant proposed for a
project of the Polish armed forces; and the
RMMV Survivor, configured for a law enforcement role.
Also, the division’s logistic vehicles,
HX 77 and HX 2, were on display. The
HX family of military-off-the-shelf vehicles forms the core of a globally deployable fleet of high-mobility trucks that can
be hardened if required. Some 10,000 of
these vehicles are in service worldwide,
which results in major advantages with regard to interoperability and logistics. The
HX family encompasses variants ranging
in size from 4x4 to 10x10.
Another product that made its debut at
the show was the protected recovery crane

Safran Wins Contract for Uliss 30XP in Middle East

The autonomous system easily integrates in all armoured
vehicles

S

afran Electronics & Defense recently signed a contract in the Middle East to provide its Uliss 30XP topographic positioning systems for an artillery brigade. The contract includes training services for the brigade’s personnel.

Sigma 30
on Caesar
The Uliss 30XP is a Positioning
and Azimuth Determination System
(PADS), based on a high-performance
version of Safran’s SIGMA 30XP inertial navigation system, already chosen by
the French army to modernise the topographic armoured vehicles deployed by
the 28th Geographic Group in the Intelligence Brigade.
Equipped with a theodolite and a processing unit, the Uliss 30XP is a compact,
modular and autonomous system, easily
integrated in all armoured vehicles.
In the field, the Uliss 30XP precisely
identifies the geographic coordinate
references needed to operate and point
artillery batteries, even without a GPS
signal. Easy to use and highly cost-effective, the Uliss 30XP is designed for easy
deployment near artillery pieces without
their own navigation and pointing systems, to enable highly accurate firing.
In addition, the data gathered during
topography missions can be processed
to produce high-definition detailed mili-

tary maps.
This latest selection confirms the key
contribution of SIGMA 30 pointing systems to artillery effectiveness. Systems in
the Sigma 30 family are already used on
Caesar, Archer and PzH 2000 artillery
systems, the Mars single-rocket launcher, the 2R2M mortar and mobile air
defence radars. It is combat-proven in
some of today’s most demanding theaters of operation.

Sigma 30

Safran Electronics & Defense unveiled
at Eurosatory 2016 its new range of Sigma 30 artillery inertial navigation and
pointing systems, designed to meet armies’ emerging needs.
By offering new versions of its wellknown Sigma 30 inertial reference systems, Safran Electronics & Defense has
come up with a perfect solution to meet
artillery units’ broad range of accuracy
requirements.
The Sigma 30-200 is an economical

version, especially well-suited to shortand medium-range artillery pieces, as
well as air defense weapons. The Sigma
30-800 is designed for heavy artillery
and long- and very-long-range radars.
All Sigma 30 units guarantee outstanding availability even in environments
with signal jamming, countermeasures
or a GPS signal loss. Designed to be integrated in tactical command and coordination networks, Sigma 30 units may
also be coupled with ballistic computers.
That gives artillery units a significant operational advantage, allowing fast set-up
and distributed deployment whether in
asymmetric or symmetric engagement
scenarios.
The Sigma 30 family is already in service in more than 40 weapon systems
in international markets, including the
Caesar, Archer and PzH2000 guns, and
NATO’s single-rocket launcher, where it
has demonstrated its capabilities in foreign operations•
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Leonardo-Finmeccanica Unveils AW101 Norwegian
All-Weather SAR Helicopter
The helicopter is the first to be equipped with the Osprey
AESA radar

L

eonardo-Finmeccanica recently announced the launch of the AgustaWestland AW101 Norwegian AllWeather SAR Helicopter (NAWSARH). Anders Anundsen, Norway’s Minister of Justice and Public Security unveiled the helicopter, during a roll out ceremony held at Leonardo Helicopters’ Yeovil facility in southwest England.

Minister of Justice and Public Security, Anders Anundsen said, “This roll
out ceremony marks the accomplishment of a very important milestone. The
helicopter that will be an important and
crucial resource for the Norwegian rescue service is now complete and ready
for testing. I am very pleased with the
effort made by Leonardo Helicopters so
far.”
Daniele Romiti, Managing Director,
Leonardo Helicopters added, “This aircraft, the latest version of the AW101,
can claim to be the world’s most capable and advanced SAR helicopter in
the world. The combination of the platform’s large cabin, exceptional performance and all-weather capabilities along
with the very latest advanced sensors
and mission equipment give the aircraft
unmatched capabilities. We look forward to starting deliveries next year and
the AW101 taking over life saving duties from the Westland Sea King that has
served Norway for more than 40 years,
saving thousands of lives.”
Aircraft deliveries to the Royal Norwegian Air Force, who will fly and operate the helicopters, will start in March
2017 and continue through to 2020. As
part of the contract, a 15-year “turnkey”
support solution will be delivered, comprising spares, technical support and
training services.
28
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Roll out ceremony
The aircraft is equipped with an advanced SAR equipment package including Leonardo-Finmeccanica’s newlylaunched Osprey AESA radar. Based
around a flat-panel antenna design,
Osprey is the world’s first lightweight
airborne surveillance radar to be built
with no moving parts and will provide
a 360 degree field of view for crews.
Other equipment includes a four-axis
digital Automatic Flight Control System
(AFCS), two rescue hoists, searchlight,
electro optical device, mobile telephone
detection system and a fully integrated
avionics and mission system.
The aircraft is equipped with advanced
systems that enhance flight safety in-

cluding a Laser Obstacle Avoidance System (LOAM) and Obstacle Proximity
LIDAR System (OPLS), which provide
warnings of wires and other obstacles.
The large cabin doors and rear ramp
provide easy access for personnel, survivors and equipment into the 27 m3
cabin which has stand-up head room
throughout.
The AW101 benefits from three-engine safety, a full ice protection system
for flight in known icing conditions,
long range and endurance, a proven
30 minute “run dry” gearbox as well as
multiple redundancy features in the avionic and mission systems•

FLIR launches Light Tactical Vehicle with FLIR Portable
Radar
Combination offers long-range, mobile ground surveillance

F

LIR Systems, Inc. recently announced the launch
of two-high performance ground surveillance
tools for border security and force protection, the
LTV-X Light Tactical Vehicle (LTV) and the FLIR
Ranger R6SS portable radar, at the Special Operations Forces Industry Conference (SOFIC) in Tampa, Florida.

The LTV-X is a rugged, tactical reconnaissance vehicle that can be transported
inside a Bell Boeing V-22 Osprey for rapid
deployment in support of urgent operational requirements. Featuring multiple
integrated sensors such as the TacFLIR
280-HD multispectral ISR turret and the
Ranger R6SS Ground Surveillance Radar,
the LTV-X also includes an onboard command and control system that enables full
control, exploitation, and dissemination
of real-time imagery and target tracking
between deployed mobile and fixed assets.
The LTV-X also offers near-silent operation when stationary.
The Ranger R6SS ground-surveillance
radar detects and tracks personnel and
vehicles within a 15-kilometer range, with
a low false alarm rate, and is designed to
perform in the most demanding environments, including X-band operation for
superior rain penetration. Featuring advanced Digital Beam-Forming (DBF) and
a high-speed refresh rate, the FLIR Ranger
R6SS offers greater target detection, acquisition, and classification as well as clutter
rejection. With built-in North-finding and
GPS capabilities, it can be mounted on a
vehicle or dismounted and carried for artillery and mortar fire correction.
Depending on mission objectives, operators can network multiple vehicles,
sensors, and even Unmanned Aerial

System (UAS) assets with a central
command center
to give exceptional situational
awareness and responsiveness. The
LTV-X also offers
a wireless system
that provides target bearing and
geo-referenced
coordinates
to
other personnel,
vehicles, and com- LTV-X is a rugged, tactical reconnaissance vehicle
mand and control
systems for precise target location. Other keep borders around the world safe.”
features include a laser rangefinder, laser FLIR Systems is one of the world’s leaders
pointer, illuminator, and battery-operated in the design, manufacture, and marketing
quiet mode.
of sensor systems that enhance perception
“The Ranger R6SS and LTV-X are and awareness. Their advanced systems
FLIR’s latest innovations in support of and components are used for a wide varimission-critical ground surveillance, force ety of thermal imaging, situational awareprotection, and border security that lever- ness, and security applications, including
age our unique Commercially Developed, airborne and ground-based surveillance,
Military Qualified model,” said Kevin condition monitoring, navigation, recreaTucker, Vice President and General Man- tion, research and development, manufacager of FLIR Surveillance. “Both products turing process control, search and rescue,
are designed to maximise detection, re- drug interdiction, transportation safety,
sponsiveness, and reliability in situations border and maritime patrol, environmenthat demand the highest performance. tal monitoring, and chemical, biologiWe look forward to deploying these new cal, radiological, nuclear, and explosives
products to the men and women who help (CBRNE) threat detection•
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WIKING Helikopter Orders Two H145s

The aircraft will assist in rescue missions and transporting
harbour pilots

A

irbus Helicopters and WIKING Helikopter Service GmbH recently signed a contract for two H145s in
offshore configuration at the international aerospace exhibition ILA in Berlin.

The delivery of the first H145 is scheduled for the end of the year. Both rotorcrafts will be used for the transfer of
harbour pilots to ships and service technicians to offshore wind farms as well as
for air rescue missions over the North
Sea.
“The H145 perfectly meets our requirements regarding operations over
the sea”, said Alexander von Plato, Director of WIKING Helikopter Service
GmbH.
By increasing the engine performance
in single-engine operations, the H145
can now bear up to 200 kilograms more
payload during winch operations. Thus,
the aircraft fulfils the strict regulations
for transporting people by winch (HEC
- Human External Cargo). Furthermore,
the H145 in offshore configuration is
equipped with an emergency floatation
system, certified for Sea State 6, weather
radar, helicopter emergency egress lighting system and an automatic deployable
emergency locator transmitter.
Holger Stockmeyer, Director of WIKING Helikopter
Service GmbH,
added, “At the
beginning of this year, during an offshore
demonstration we were convinced of the
advantages of the new Helionix cockpit of the H145 and its 4-axis autopilot
with auto-hover function. Moreover,
the machine offers high performance reserves
as well as a large
interior, and it satis26
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fies our strict safety requirements for the
transfer of persons over the sea.”
The H145 in its offshore seating configuration can transport up to eight passengers. The combination of compact
external dimensions, a comparatively
small rotor diameter and the largest interior in its class make it highly suitable
for offshore operations.
“The H145 has already proven its reliability with our clients in many missions
around the world – during air rescue
missions, with the police, with the special forces of the Armed Forces or as a
helicopter for VIPs with Mercedes Benz
Style design“, said Wolfgang Schoder,
CEO, Airbus Helicopters Germany. “The
lowest maintenance costs and acoustic
levels, which are almost 50 per cent below the required limit, also contribute to
this success.”
WIKING Helikopter focuses on the
transfer of sea pilots via helicopters in
all weather conditions all year
round. The rope winch of
the H145, with its adjust-

able arm and a capacity of 270 kg, is
perfectly suited for those requirements.
The second field of activity of the company includes air rescue operations over
the sea, so called Helicopter Emergency
Medical Services (HEMS), e.g. in wind
parks in the German Bight. The aircraft
are fitted out with intensive care medical
equipment and staffed with one doctor
and a rescue assistant. Both the aircraft
and the staff are ready to respond to any
emergency in an extremely short time.
Moreover, the helicopters are used in the
field of offshore wind-farming in order
to transport and hoist service technicians to wind power stations. During
this operation, the H145 transports with
two pilots, up to six technicians•
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Fontanier stresses that in terms of capabilities that can be a part of the global
C4ISR, Rockwell Collins has products
that cater to some specific functionality. For example, Firestorm™ offers
Digitally Aided Close Air Support, allowing JTACs (Joint Terminal Attack
Controllers), who are the people on the
ground  targeting  to the profit of the
fighter aircraft delivering the weapon,
a complete set of tools allowing a high
level of accuracy for the targeting.
“A JTAC from one nation can interact with an aircraft from another nation through digital messages, which
is always better than communicating
through voice only,” says Bouillaud. “We
have delivered a number of these products around the region and worldwide.
“Today, we are marketing a new version of Firestorm, which is much lighter
and smaller, as JTAC operators already
carry a lot of equipment.”
Another aspect of this is Joint Fires,
which allows the JTAC to work with
artillery observers and combine effects
coming from both army and navy artillery

Focus on LVC Technologies

Live Virtual Constructive Technologies (LVC) enable the training of forces
across networks.
“It’s a bit like training while you are
fighting and training where you fight,”  
says Fontanier
“You don’t need to bring everyone together in the same location, and you can
use the network to allow people to train
together – not only using live elements,
which involves people training in the
real terrain, but also virtual simulated
elements.”
“Virtual training is about using simulators and some constructive elements,
which means the computer can play the
role of an odd-number of either red or
blue forces and can train all these people

in a collective training, in a distributed
way across the network.
Fontanier adds: “It is very efficient in
terms of training as you don’t need to
move people around. It is much more
cost-effective and makes use of simulation technology, which can be much
cheaper when compared to real equipment. It sometimes still uses the real
terrain, which is very much needed for
a certain level of training. So you can
have this combination of Live, Virtual
and Constructive allowing you to tailor
the training to what you really want to
achieve.”
In the US, Rockwell Collins is currently working on a new program called
Command Range Integrated Instrumentation System (CRIIS) that works
together with the Multiple Independent
Levels of Security (MILS).
This means that you can train on both
new generation fighters such as the F-35
and older generation fighters, while exchanging data at different levels of security.
Similarly, it is also possible, in a coalition format, to train people of different
nations together, as you will be able to
exchange information, which is not at
the same level of security automatically
between the elements of different na-

tions.
Fontanier explains: “We try to be very
pragmatic meaning that we are looking
at the future technology, but at the same
time most of the customers are not willing to replace everything they have.
“We have proven solutions like Firestorm for instance, but we can also propose to the customer the roadmap for
the future. Without discarding whatever
they already have they can still progress
by adding new technologies. I think this
is what differentiates us from the competition.”
Some of Rockwell Collins’ bestsellers
in the region include the Firestorm solutions; the company is also heavily involved in avionics and aircraft communication solutions and navigation.
“The idea is never to provide a solution
that can fit everybody,” says Fontanier.
“We need to be attentive to the unique
local needs as each country has specific
requirements and we need to understand their vision. Some of the technologies coming from the commercial world
are quite advanced but you need to keep
in mind that the goals of your customer
are still very much military ones.
“We need to balance all the customers’
objectives and propose an appropriate
way forward”•
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Rockwell Collins: At the Forefront
of C4ISR Capabilities
R
ockwell Collins’ Bernard Bouillaud, META strategy director, and Fabrice Fontanier, mili�
tary systems marketing director shed light on the company’s diverse range of products and
solutions and share their vision for the future. Nation Shield reports...

By Sakha Pramod

Rockwell Collins, which recently participated in the C4ISR Summit 2016 in Abu
Dhabi, has been operating in the region
for over 20 years.
“Most of the Armed Forces today are
typically employing our solutions in
avionics for fighter aircraft, helicopters,
data links and high precision targeting
systems that can connect to any of the
coalition fighters,” says Bouillaud.
The company has invested significantly in the region for the last five years, especially in the UAE.
“It is investment in terms of direct
investment, partnerships, and building
relationship with our customers,” Bouillaud adds. “As a result of that we have set
up three new offices since 2011 in Abu
Dhabi, Dubai and Riyadh. And through
the acquisition of ARINC, two offices in
Doha and Cairo were added.”
Rockwell Collins’ long-term plan, according to Bouillaud, is to set up alliances with key local partners to customize
solutions and co-develop products and
services to serve regional needs.
“For example, we announced a cooperation agreement with AMMROC in
the UAE, in order to strengthen local
capabilities, and   facilitate the provision
of MRO and upgrade services across the
Middle East, South Asia and Africa”.
“We recognize that the Middle East is
a fast growing market and we are committed to further our investment in the
22
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Fabrice Fontanier, military systems marketing director and Bernard Bouillaud, META
strategy director..

region because of the opportunities we implement their C4ISR roadmap.”
have been able to gain here to date.”
According to Fontanier, C4ISR integration is not something that can be
Stepping stone
done overnight and requires key comRockwell Collins is well known for its ponents such as software-defined radios,
avionics, communication systems, data waveforms, data links, sensors, security,
links and services, but there is now a real gateways, and cloud infrastructure.
focus on promoting the C4ISR solutions “We have identified these key elements
on offer.
as being the foundation for C4ISR and
Fontanier explains: “One of the key we wanted to explain to our customers
objectives for the company at the C4ISR what the C4ISR enablers are,” he adds.
Summit 2016 in Abu Dhabi was to get “We have a very pragmatic approach
an opportunity to enhance our brand to help our customers accomplish their
awareness, and explain to our custom- vision and it can be done through coers what our strategies for C4ISR are. We development, transfer of know-how, and
provide major components supporting similar.”
the customers’ vision and help them to

Airbus Helicopters Advances Development of Clean Sky 2 Demonstrator

A

irbus Helicopters earlier this
year passed an important milestone
in the development of the highspeed, compound helicopter demonstrator currently being built as
part of the Clean Sky 2 European
research programme. A mock-up of
the breakthrough airframe design has
just undergone wind tunnel testing
in an Airbus facility. The tests proved
the viability of the chosen design in

terms of efficiency, sustainability
and performance, paving the way
for a preliminary design review expected end of 2016. Meanwhile, the
overall project has passed its first
official milestone involving all core
partners by reaching the end of its
pre-design phase.
Building upon the achievements
of the company-funded and record-breaking X3 technology demonstrator, the Airbus Helicopters

Clean Sky-demonstrator will help
refine the “compound” aerodynamic
configuration and bring it closer to
an operational design, with the end
objective of meeting future requirements for increased speed, better
cost-efficiency, as well dramatic reductions of emission and acoustic
footprints. Flight-testing of the prototype is expected to start in 2019.
Development of the Clean Sky
2-demonstrator relies on a wide European network of industrial partners who are bringing their technical
skills and know-how to the project.
While Airbus Helicopters facilities in
France, Germany, Spain and Poland
are involved in areas such as structural and mechanical design, other
countries like Romania, Italy and the
United Kingdom are also contributing their expertise through a large
number of design and manufacturing
work packages.

Lockheed Martin, Arabsat and KACST Achieve Milestone in
Satellite Production

L

ockheed Martin, Arab Satellite
Communications Organization (Arabsat) and King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) have
successfully completed a comprehensive
technical review of Arabsat 6A and Hellas-Sat-4/SaudiGeoSat-1, two satellites
that will provide television, Internet,
telephone and secure communications,
to customers in the Middle East, Africa
and Europe.
To achieve this milestone, Lockheed
Martin completed the Critical Design
Review of the satellite and each subsystem, demonstrating the satellite de-

sign meets technical specifications and
is ready for the next phase of production. With Critical Design Review complete and manufacturing underway, the
Lockheed Martin team will now move
further into the production process.
“Now that we’ve completed this intensive design review, we’re moving forward into the build, integration and test
phase for Arabsat 6A and Hellas-Sat-4/
SaudiGeoSat-1,” said Carl Marchetto,
Lockheed Martin’s Vice President and
General Manager of Commercial Space.
“We’re already producing important
components for the satellites including
antenna reflectors, panels and the core

structure, and are excited to continue
manufacturing these important satellites.”
Arabsat 6A will be located at 30.5
degrees East and Hellas-Sat-4/SaudiGeoSat-1 will be located at 39 degrees
East. Both satellites will be designed for
a 15-year service life, and will be manufactured in Denver, Colorado. There
are five modernized A2100 satellites
currently under contract to Lockheed
Martin and they are designed for a host
of missions and customers around the
globe.
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Saab Receives Order for Anti- Submarine Warfare Training

S

aab has recently received an order
from the Swedish Defence Material Administration (FMV) for delivery of advanced anti-submarine warfare training,
including the autonomous underwater
vehicle AUV62 in training configuration.
Deliveries will take place during the period 2016-2019.
As part of the Letter of Intent (LoI) between Saab and FMV, announced on June
9 2014, and which supports the Swedish
Armed Forces’ underwater capabilities
for the period 2015-2024, Saab has now
received an order for the delivery of advanced anti-submarine warfare training.
Included in the contract is the autonomous underwater vehicle AUV62-AT,
configured for anti-submarine training,
and the delivery of support and maintenance to the customer. Saab is also responsible for supporting the customer’s

training activities during the entire contract period.
“For the Swedish Navy this order means
that they will have an increased capability
and flexibility to practice and train their
units in anti-submarine warfare”, said
Anne-Marie Vösu, Head of Saab´s business unit Underwater Systems. “Saab’s
experience and expertise within autonomous underwater vehicles means that we
can offer world-leading training opportu-

nities for our customers in anti-submarine
warfare”.
The AUV62-AT is an advanced and capable system for cost-efficient training of
a navy’s ASW forces. It acts as an artificial acoustic target that mimics a submarine in a way that is compatible with any
torpedo- and sonar system on the market
today. The system fully replaces the use of
a submarine in the role as a manoeuvring
training target.

C-Guard,CANTO 130 mm Anti-Torpedo Decoy Sea Trials Successful

D

CNS, Chemring Countermeasures
and Terma recently conducted joint operational trials of their Torpedo Defence
Solution. This solution integrates Terma’s
C-Guard Decoy Launching System with
DCNS’s CANTO Anti-Torpedo Decoy and the Chemring Launch Module
which, combined, is designated NATO
standard CANTO 130mm.
The main purpose of the trials was to
confirm the live operation of the CANTO 130mm decoy in its purpose to lure
incoming torpedoes from their original
target, the ship launching the decoy.
Additionally, the trials aimed to prove
the performance of the Chemring launch
module and the Terma C-Guard ability
to launch the decoy.
Once the CANTO 130mm decoy is
20
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launched from C-Guard
and enters the water, it
starts generating numerous acoustic signals which
mask the noise from the
ship and generate copious
false targets, hence diluting/confusing the homing
ability of the incoming torpedo. By deploying CAN- C-Guard and Canto
TO decoys correctly with
associated evasive manoeuvres, the ship (DALO), were performed from the Danis able to steer away from the torpedo ish Frigate HDMS Iver Huitfeldt off the
target zone to safety while the torpedo, coast of Northern Zealand, Denmark.
homing on the false targets presented by
As a result of the successful trial, Cthe decoy, eventually dissipates all its en- Guard is now the first and currently the
ergy or fuel.
only Decoy Launching System fully inThe trials, facilitated by The Royal Dan- tegrated with the CANTO 130mm antiish Navy (RDN) and The Danish Defense torpedo functionality hence fully qualiAcquisition and Logistics Organization fied to deploy CANTO 130mm decoys.

Boeing to win US$2.9 Billion Contract from UK MoD

A

ccording to recent reports, Boeing is all set to win a 2-billion-pound
(US$2.92 billion) contract from the
UK Ministry of Defence (MoD) for
new Apache helicopters. The MoD has
reportedly decided to give Boeing a
50-aircraft contract, including servicing. The report highlighted that the
announcement could come as early as
July.
Italian aerospace manufacturer
Leonardo Finmeccanica SpA had also
reportedly been a contender for the
contract.
The report stated that the US plane
maker Boeing is offering the helicopters at a lower price by tacking them
on to the end of a larger Apache order from the US military. The British

AH-64-Apache

government has committed to NATO’s
defence spending pledge of two per cent
of GDP for the next five years, but the
MoD will allegedly be under pressure to

opt for the most cost effective option as
it juggles spending on a number of big
projects.

Camcopter S-100 Celebrates 10th Anniversary

T

en years after the first delivery of
CAMCOPTER S-100 to the UAE, the
Vienna-based Schiebel Company, is
celebrating this milestone anniversary
of the UAS. Unmanned helicopter development at Schiebel started in 1995
and once the first CAMCOPTER S-100
was supplied to the UAE Armed Forces
in 2006, it took only three years before
Schiebel had sold the 100th aircraft.
During its on-going production since
then, the UAS has undergone continuous improvement in order to meet the
ever-growing demand for new capabilities from its worldwide customers.
After missions on five continents and
oceans and in every environment from
the tropics to the Arctic, the S-100 has
proven to be one of the most mature
systems of its kind in the world.
The multi-sensor capability of the
S-100 underpins the helicopter’s opera-

CAMCOPTER S-100

tional performance across a wide spectrum of applications, from peacekeeping
and humanitarian assistance to industrial, maritime and military support.
The CAMCOPTER S-100 has made
history with several world firsts, including the first ever UAS flight displays at
the Paris International Air Show, Le
Bourget, the International Defence Exhibition and Conference (IDEX), Abu

Dhabi, and the Langkawi International
Maritime and Aerospace Exhibition
(LIMA), Malaysia. It has also been used
in the security support of both the G20
Summit in Seoul, South Korea, and the
Winter Olympics and Paralympics in
Sochi, Russia. Recently, it was also the
first UAS to be operated in the Russian
and the Canadian Arctic.
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US CTTSO Evaluates Aerovironment’s Tether Eye UAS

A

eroVironment Inc. recently announced that the United States Combatting Terrorism Technical Support Office
(CTTSO) is evaluating the company’s
new tethered unmanned aircraft system,
named Tether Eye, for intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR) and security applications. The CTTSO funded
the development programme under a
US government contract.
The Tether Eye UAS is designed to
provide continuous, 24-hours-a-day
surveillance at up to 150 feet above its
launch point. It deploys automatically
from a small, weather-sealed, self-contained base station and ascends to a predetermined hover altitude from where
viewers of its video feed take advantage
of its 360-degree field of view. The specially designed and ruggedized tether
connecting Tether Eye to its base station
provides continuous power, which enables uninterrupted long-term operation.

Current Tether Eye payloads include
electro-optical (EO) and infrared (IR)
cameras and AeroVironment’s encrypted Digital Data Link (DDL). The EO/IR
camera provides both day and night imagery with full motion video transmitted directly to a Ground Control Station
(GCS) that operates each platform with-

in AeroVironment’s family
of small UAS and Tactical
Missile Systems. The Digital
Data Link, integrated into
each of AeroVironment’s
platforms, provides secure
communication with the
unmanned aircraft system
and communications relay
with other platforms.
“Tether Eye effectively
complements our family of
small unmanned aircraft
systems by providing a valuable new capability - continuous ISR and security for buildings or
stationary vehicles in defense, security
and commercial applications,” said Kirk
Flittie, AeroVironment Vice President
and General Manager, Unmanned Aircraft Systems business segment.

Cubic’s DTECH Labs Launches New Virtualization Servers

C

ubic Corporation recently announced that its subsidiary DTECH
Labs (DTECH), which operates within
the Cubic Mission Solutions (CMS)
business division of Cubic Global Defense (CGD), released two virtualization servers designed to provide customers with improved server room
effectiveness and layout in space-constrained, mobile, rugged and battlefield
operational environments.
The new Mobile Modular MicroSecure Enclave (M3-SE) modules,
M3-SE-VSVR-P and M3-SE-VSANP, deliver the value and benefits of
high-density, software-defined storage
technologies that support Hyper-Con18
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verged Software (HCS) solutions. The
servers are designed to support a Hyper-Converged infrastructure and feature decreased size, weight and power
for use in space-constrained environments at the tactical edge.
The M3-SE-VSVR-P and M3-SEVSAN-P are the first mobile virtualization servers successfully tested and
adopted by a strategic US government
programme. The scalable design of the
products includes high-powered, fifthgeneration Intel Xeon and Intel Core
i7 computers with 32GB of RAM, up
to 20TB of storage and the ability to
support multiple virtual machines in a
small form factor. They support 12GB/s
Serial Attached SCSI (Small Computer

Systems Interface)-Redundant Array of
Independent Disks (SAS-RAID) and
SAS-Host Bus Adapter (SAS-HBA)
transfer rates and are 100 per cent VMware compatible.
“DTECH’s VSVR and VSAN products are designed to meet the requirements by our customers to conduct any
mission, any time, anywhere. They set
the bar for performance and scalability in the small, secure, man-portable
communications systems and server
market segment,” said Mike Barthlow,
Vice President of Secure Networking,
Cubic Global Defense.

Hamad Al Thani, the Emir of the State
of Qatar. The exhibition is recognised
not only for the superior business opportunities it offers but also for the innovative ideas and products showcased.
The various departments of the Ministry
of Interior of Qatar will be present with
their own stands including the Police
Force, Civil Defence and Internal Security Force.
There has been huge interest from all
countries for Milipol Qatar with international participation increasing every year.
The last edition of the show in 2014 attracted 261 exhibitors, 6,583 security professionals and 146 official delegates.
Considered to be one of the most important global exhibitions in the field of
homeland security and the only major
platform of its kind in the Gulf region,
Milipol Qatar 2016 aims to bring together decision makers and security advisors
from around the world to review the
technological public and industrial security products and services in the field of
homeland security.
The worldwide exhibition of Internal
State security, Milipol, was organised for
the first time in 1984 in Paris and now
occurs every alternative year. In 1996,
Qatar chose the Milipol trademark for
its international references to launch an
event dedicated to homeland security
in the Middle East. Teams in Paris and
Doha have been working together for 20
years to make Milipol Qatar one of the
main international exhibitions in the
world dedicated to homeland security
in the Middle East. Today, the exhibition provides access to security markets
in the entire region and enables key international industry players to meet in a
fast-developing environment with medium- to long-term economic and strategic
projects•
Reference text/photo:

www.actionprgroup.com
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Critical Infrastructure Protection; Crisis
Management and Resilience and Safe
Cities; Crowds and Large Events Security
Management. The free conferences and
workshops include highly informative
presentations, case studies and interactive panel debates featuring international
thought leaders who will provide participants with a unique opportunity to learn,
benchmark and network.
The Critical infrastructure protection
conference will focus on how the risks
to critical infrastructure are increasingly
complex and frequent. All nations need
to protect their industrial and sensitive
sites, be it electricity generation, oil and
gas production, water supply, telecommunications, transport, public health,
agriculture, financial services or borders.
International speakers will assess whether
world cities are equipped to respond to
new and more sophisticated attacks. A
particular emphasis will be given on security management of large events e.g.
Euro 2016 or FIFA World Cup 2022.
Furthermore, International experts
will share their analysis and expertise of
past events that have taken place and will
share their keen insights on the future
trends and challenges facing the field of
crisis management, with a focus on climate, geopolitics and economics, and
16
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technological advances.

Attracting Regional and Global
Participation
The UAE has confirmed the participation of eight companies – Advanced Systems, Al Majdal Trading Company, Avigilon ME DMCC, FME General Trading
DMCC, Global Security Network (GSN),
Leader Healthcare, Betafence, and
Stratign FZE. These exhibitors will showcase a range of products and services
related to homeland security including:
video surveillance and analytics, access
controls, fully integrated turnkey systems, communication security and signal
processing systems.

On the other hand, Saudi Arabia will be
represented by the Saudi Chemical Company, the first domestic and international
civil explosives manufacturing company
in the Kingdom. Its applications cover
rock blasting for road cuts, foundations,
trench blasting for oil and water pipe
lines, tunnelling for roads, mining and
oil exploration. Its other activities include
military explosives and demilitarization
processes.
While Kuwait, will be represented by
Al Hadaf Company, a leading supplier
of guns, ammunition and accessories
including hunting and equestrian equipment.
One of the key characteristics of the
exhibition is that it focuses on the unique
security requirements of the region. All
products and services on show at Milipol
Qatar are customised to suit the particular demands of the region. Much thought
has been put into the displays considering the large expatriate workforce and the
cultural and traditional sensitivities of the
countries in the region; not to mention
the role that the police and military sectors play.
Milipol Qatar further has the active
support of the various governmental
bodies of Qatar who take an active part
in the exhibition. The exhibition is under
the patronage of HH Sheikh Tamim bin

e

Protection at Milipol Qatar
are safe in the digital world that we are of the State of Qatar in partnership with
transitioning to.”
the French-based Comexposium Security, the event is expected to witness
Showcase of Homeland Security participation from leading regional and
The nature of security measures have global firms looking to showcase their
advanced rapidly in response to new re- latest products and service innovations
gional and global concerns and in this in the fields of security, safety, detection
regard, Milipol Qatar has become a re- and prevention equipment and systems,
nowned trade exhibition in the world for as well as various other defence supplies
homeland security.
during the course of the three-day event.
Set to take place from 31 October to 2 It will take place at the Doha Exhibition
November 2016, the exhibition will focus and Convention Centre, which is locaton the distinctive security issues of the ed in the city centre with easy access to
region covering protection of borders, shopping malls and hotels, with the addoil fields, strategic buildings, civil defence ed convenience of parking facilities.
etc. Interestingly, a range of new prod- Muriel Kafantaris, Exhibition Director,
ucts and services customised to suit these Milipol Qatar 2016 said, “The nature of
themes will be on display. New technolo- security measures have evolved rapidly in
gies are expected to be a key subject of response to new regional and global condiscussion at this year’s event. The exhi- cerns and the exhibition will showcase
bition also recently confirmed participa- the region’s response to these challenges.
tion of companies from the UAE, Saudi New technologies are expected to be a key
Arabia and Kuwait, amongst other re- subject of discussion at this year’s event.
gional and global firms.
Milipol Qatar 2016 is exclusive in that it
Organised by the Ministry of Interior focuses on the distinctive security issues

of the region covering critical infrastructure protection, crisis management & resilience, and safe cities, crowd and large
events security management. Interestingly, a range of new products and services
customised to suit these themes will be
on display by Milipol Qatar.”
At Milipol Qatar 2016, products and
services for the following sectors will be
showcased - police forces, coastal and
border security, airport and port security,
customs, special security forces, civil defence and other sensitive areas such as oil
and gas industry sites.

Informative Conferences and
Workshops

In addition to the exhibition, Milipol
Qatar is conducting a series of halfday conferences featuring internationally recognised experts in infrastructure
protection that will share their insights
on how to strengthen threat awareness,
emergency preparedness and responsiveness. Topics for the conferences include:
| Issue 534 | July 2016 |
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Spotlight on Critical Infrastructure
The exhibition focuses on key national security
issues in the Middle East

Igionaln thesecurity
light of increasing reconcerns and
evolving threats in the region, it
is expected that 2016 will see a
rise in spending on homeland security in GCC states. Boosted by
the particular need for security in
the region to protect large-scale
events such as the Expo 2020 in
Dubai and the 2022 FIFA World
Cup in Qatar, in addition to regional mega-projects such as the
Midfield Terminal Complex in
Abu Dhabi, spending on infrastructure protection is expected to
rise significantly by 2020.

Moreover, Critical Infrastructure Protection is a major concern in Qatar, with
around £130 billion expected to be spent
on infrastructure projects over the next
few years.
14
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According to the Middle East Security
report published by IQPC, in association with National Security ME Conference and Awards 2016 in Abu Dhabi,
defence spending in the GCC is expected
to rise to US$34 billion. This represents
an annual growth rate of 18.7 per cent
in homeland security investment at both
national and regional levels. The GCC
states in particular, are growing their individual defensive networks and simultaneously promoting greater cooperation
in both military activity and intelligence
gathering. A case in point is information
gathering, which is seen as a strong defence against cyber threats in the GCC
and is a significant factor in combating
unexpected threats.
New solutions and advanced security
systems are required to face the everchanging threats, to enhance homeland
security, to minimise the possibility of

disasters and to improve emergency response rates. This growth is three times
higher than the global average pace. It’s
fuelled primarily by the economic diversification and mega-events that are driving regional large-scale infrastructure
investments of up to US$700 billion by
2020. These projects include the construction of office buildings, public utilities, hotels, malls, transport network, etc.,
across the region and require advanced
protection and security solutions.
HE Dr Hessa Al-Jaber, the Minister
of Information and Communications
Technology, Qatar said, “Qatar has taken
steps for transitioning from a traditional
hydrocarbon-based economy to a digital
economy. We have grown extremely fast
and are constantly developing with high
adoption rates of ICT. However, digital
inter-connectedness is only beneficial if
we can ensure our citizens and businesses

Eurofighter with a special livery design celebrating 60 years of the German Air Force

The civil aviation sector of the Diehl group, has seen its sales increase

THOR - Test of High-Tech Objectives in
Reality - made its first public appearance
at the ILA 2016. It has a length of just four
metres and the same wingspan too. Incorporated within this small airframe are two
outstanding technological features which
are the focus of much attention at the air
show: 3D printing and unmanned flight.
With the exception of its two electric
motors and its radio control system, all
the rest of the THOR has been printed, although the limited size of current printers
necessitated the production of just under
50 individual components.
• TLVS/MEADS prototypes on show for
the first time
TVLS is a tactical air defence system
based on the Medium Extended Air De-

fense System (MEADS) that was completed at the end of 2014.
MEADS has been developed jointly by
Germany, Italy and the USA by the MBDA
and Lockheed Martin companies.
For the first time, trade visitors to the
ILA 2016 could see all the prototypes of
this weapons system for themselves.
• Emirates with the world’s largest passenger aircraft, the A380
This is the fourth time that Emirates
has presented the four-engine, wide-body
A380, manufactured by the European
company Airbus, at the ILA.
The A380 on display in Berlin has 429
economy class seats, 76 of the latest flatbed
seats in business class and 14 private suites
in first class. First class passengers can

also enjoy the totally unique on-board spa
showers. Together with its bar, the lounge
on the upper deck is a popular meeting
place for first and business class passengers.
• Sikorsky is hoping for German orders
for its CH-53K
Sikorsky and the U.S. Marine Corps updated about current progress in the development of the new heavy lift helicopter, the
CH-53K “King Stallion“.
Following its maiden flight in October
last year, four of these helicopters are now
conducting flight trials and a further four
are in the final stages of assembly.
The first examples are due for military
deployment in 2019 and full series production should commence in 2024. The Marines are planning to acquire 200 helicopters, and Sikorsky is also bidding to replace
the CH-53G that is currently in service
with Germany’s armed forces with the CH53K.
• Ariane 6 production costs reduced
by 50 per cent Compared to its predecessor, Ariane 5, production of the new Ariane 6 launcher will be reduced by 50 per
cent. This was the promise given by Alain
Charmeau, CEO of the manufacturing
company Airbus Safran Launchers, at ILA
2016. One reason for the substantial production cost savings was 3D printing, he
said.
• World debut at the ILA: Q01 special
missions aircraft
The Q01 special missions aircraft was
being shown to the public for the first time
on the large display area. Manufactured by
Reiner Stemme Utility Air-Systems GmbH
(RS-UAS), it has been specially designed
for surveillance, monitoring and research
missions.
One of its most remarkable capabilities:
it offers the option of being flown with or
without a crew.
The next edition of ILA will be in 2018.
Photos: Copyright Messe Berlin GmbH•
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sumption by an average of 2.7 per cent.
As a result, each year and on each aircraft of this type, airberlin achieves fuel
savings of up to 250 tonnes. Moreover, aircraft fitted with these sharklets can climb
more steeply, thereby reducing noise levels
on the ground.
• A tanker for every purpose: A330
MRTT
The multi-purpose military Airbus A330
MRTT was viewed for the first time at the
ILA.
Measuring almost 60 metres in length,
this wide-body aircraft is has been devel-

oped from the successful A330 passenger
aircraft. As an airborne tanker it can increase the range of combat aircraft, or alternatively, it can be used to carry passengers or freight, or as a medical transport.
Forty nine orders have been placed for
the A330 MRTT, all of which were delivered by April 27. It is in service with the
air forces of Australia, Saudi Arabia, the
United Arab Emirates, the United Kingdom, France and Korea. Singapore has also
placed orders for this aircraft.
• ILA debut for the next generation L410
The Czech manufacturer Aircraft Indus-

Boeing C-17A (l.); Lockheed C-130 Hercules (r.); Eurocopter UHT Tiger

Eurocopter UHT - Tiger (l), Westland Mk.88A, Sea Lynx
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tries used the ILA to introduce the prototype of its L410 Next Generation regional
aircraft.
The success of this aircraft is reflected by
the fact that over 1,200 have been manufactured since 1969. Compared with the preceding version it is now equipped with two
H85 turboprops with a power rating that
has been improved by 50 to 850 HP.
Certification is expected during the coming year, when series production will commence. It will initially be manufactured
concurrently with the L410 UVP-E20, ten
of which are due for completion this year.
• Diehl: Civil aviation sector improves
but armaments exports face problems
Following the successful integration of
four business units Aerosystems, the civil
aviation sector of the Diehl group, has seen
its sales increase over the past ten years
from 100 million to one billion euros, and
this area is now responsible for one third of
total group sales.
In addition to the main customer, Airbus, successful business is now also being
conducted with other aircraft manufacturers including Boeing, Bombardier and
Embraer, covering the entire range of cabin
fittings with the exception of seats.
• Airbus presents the cockpit of the future for small aircraft
The Airbus group has been intensively
engaged in the development of hybrid and
electric aircraft propulsion systems for several years.
E-Fan is the name of a technology platform being used as the basis for the development of current series of two- and
four-seat light aircraft for training purposes (E-Fan 2.0, entirely battery-powered)
and cruising (E-Fan 4.0 with combustion
engine/hybrid propulsion unit to recharge
the battery).
A prototype integrated cockpit could be
seen at the ILA Future Lab on the stand of
the Federal Ministry for Economic Affairs
and Energy.
Furthermore, the latest Airbus model

Safran, EFAN 2.0

• Royal Navy Black Cats take to the skies
The two Royal Navy Agusta Westland
Wildcat helicopters painted in black and
grey were among the special attractions of
the flying displays at ILA 2016. The primary role of these helicopters is search and
rescue missions and submarine warfare.
• Rolls-Royce signs declaration of intent
for Industry 4.0
For its planned production of Trent
XWB engines for the Airbus A350 in
Dahlewitz, Brandenburg, the manufacturer Rolls-Royce intends to introduce various
elements from Industry 4.0 and to set up a
smart factory.
A declaration of intent to investigate
possibilities for a joint venture was signed
by Alastair McIntosh, chief executive of
Rolls-Royce Germany, and Martin Eves, a
member of the management board of QiO,
on Friday at the ILA in the presence of the
Brandenburg Minister for Economic Affairs Albrecht Gerber.
McIntosh was confident that the first
results would be apparent at the ILA
2018. The first Trent XWB to be made in

Rollce Royce

Brandenburg is due to be delivered at the
end of 2017.
• Antonov An-178 – Kiev hopes to replace the Transall
A new tactical transport aircraft, the
AN-178 from the Ukrainian manufacturer
Antonov, was demonstrated to the public
in flight for the first time at the ILA 2016.
Since its maiden flight just over one year
ago the prototype has completed some 50
hours of trials.
Applying the modular principle, in recent years Antonov’s engineers have used
the An72/74 freighter to develop the An148 and -158 regional aircraft, and now the
An-178 freighter.
• IABG tests the Pilatus PC-24 in Ottobrunn and Dresden
The stand of Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft (IABG), Ottobrunn, at the
ILA presented an impressive computer
animation of a test rig in which the main
focus is on the new Pilatus PC-24 business
aircraft from Switzerland.
• Discovery Air presents its A-4N Skyhawk for the first time
Early last year the Canadian company

Discovery Air began combat airborne
training services for the German air force,
under a five-year contract using the Douglas A-4N Skyhawk fighter-bomber, seven
of which have been converted and are stationed at the Wittmund air force base.
One of them, which has been fitted with
a modern glass cockpit, was shown at the
ILA for the first time.
This Canadian company is keen to expand its business in Europe, and a number
of countries have already shown interest in
its services, according to the head of marketing Garrick Ngai. It is planning to offer
a wider range of services by acquiring F-16
fighters.
• Surprise guest: airberlin shows its colours at the ILA
Not only is airberlin the second largest
German airline, it is also the capital’s flag
carrier.
The Airbus A321 with the registration
D-ABCT was on display at the ILA site. It
is one of the new and eco-efficient aircraft
that make up the airberlin fleet. This jet has
so-called sharklets, wing tips designed to
improve the airflow and reduce fuel con| Issue 534 | July 2016 |
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Emirates Airbus A380

of highly efficient, quiet aircraft. By 2025
the Lufthansa Group will have bought 251
of the latest generation of aircraft at a list
price of around 40 billion euros.
• Busy agenda of the Bundeswehr
As the largest exhibitor at ILA 2016 the
Bundeswehr exhibited the most aircraft, as
well as drones, medical assistance and information stands. In addition to a MedEvac
air ambulance and a Tornado that visitors
can “feel and touch“, an A400M transport
aircraft was also on display to the public.
Among the major highlights were a solo
display by a Eurofighter with a special livery design celebrating 60 years of the German Air Force. A BO105, the Bundeswehr’s
smallest helicopter, made its very last public air display and an A 400 M transport
aircraft showed off its capabilities. Fighter
jets intercepted the “enemy” and simulated
aerial refuelling.
Following Sikorsky, a second bidder to
supply the successor to the CH-53G heavy
lift helicopter to the Bundeswehr is making
use of the ILA to present itself.
There are currently 850 Boeing H-47s
in service in 21 countries. Over 430 of the
10
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current series, the H-47F, have been sold so
far and, of this total, 80 are the ER version
with an extended range of 1,000 kilometers.
At the present time a new helicopter leaves
the manufacturing plant every five days.
Also, in a ‘training workshop’ in the
400m² Bundeswehr marquee on the outdoor display area military personnel were
using original parts from helicopters, fixed
wing aircraft and combat jets to demonstrate what makes a career in engineering
so fascinating.
• Part drone, part airship: world debut
for H-AERO One
At ILA 2016 Hybrid-Airplane from
Baden-Baden displayed the prototype of
an eco-friendly hybrid aircraft, the world
debut of this device. The first impression of
H-AERO is of a flying saucer.
The patented aircraft is three metres
wide and has a five-metre wingspan, with
the electric motors attached to the wings.
Its overall weight is 10 kilos and the maximum payload is three kilos.
Designed by Csaba Singer, the aircraft
can fly to over 2,000 metres and can remain
airborne for almost unlimited periods.

• Patrouille Suisse under new command
Patrouille Suisse, the Swiss Air Force aerobatics team, were the high point of the flying displays under their new commander
Lieutenant Colonel Nils Hämmerli, codename ‘Tiger Zero”.
Captain Michael Duft, who has been ‘Tiger Tre’ since 2015, flew for the first time
in Berlin.
Among the flying formations of the six
Northrop F-5E Tiger II fighter jets, which
comply with strict safety regulations, were
figures such as the ‘milking stool’ and the
’Matterhorn’.
• Copter Race drones reach almost 100
km/h
Radio-controlled multicopters, also
known as drones, have changed the face
of the model aircraft racing scene. At ILA
2016 the German Model Aircraft Association (DMFV) has set up a course measuring 30 by 20 meters for daily copter races.
According to the managing director of
DMFV, multicopters at international competitions, such as the World Drone Prix
in March in Dubai, are now able to reach
speeds of up to 170 km/h on long stretches.

Airbus A 400M, Northrop F-5E Tiger II

ILA 2016: Fast facts you need to young people with an interest in one of the bus may soon be landing on the moon.
know
many exciting careers in aviation and the
It has signed an agreement to cooperHighlights of the flying display this year
included the new Airbus flagship, the
A350XWB, and the A320neo, fitted with
its new and more environmentally friendly
engines.
The tanker and transport aircraft, the
Airbus A330 MRTT, made its debut at the
ILA.
The Space Pavilion, provided trade visitors and the public with graphic illustrations of the benefits that space research
offers mankind.
The new HeliLounge was the main
meeting place for the rotary wing sector. In
the mission pavilion the Bundeswehr and
the military aircraft industry demonstrated
the effective cooperation that ensures the
operational capabilities of their aircraft.
During the two public days the ILA CareerCenter, Germany’s largest aerospace
job market, was the main attraction for

space industry.
Furthermore, at the ILA Hall 4 visitors
could find out about new design concepts
which employ increased thrust efficiency
first-hand by putting on a set of VR goggles. What they saw was a conventional
turbofan as used on a DLR ATRA, and a
newly developed counter rotating open rotor (CROR).
In order to ensure these engines are not
only eco-efficient but quiet as well, the
DLR has engaged several institutes to research new designs for the turbofan.

ILA 2016: In the spotlight …

Nation Shield recaps the most important
innovations presented at ILA 2016
• Airbus Defence and Space involvement
on the moon
The space and military division of Air-

ate with the European Space Agency ESA
and its Russian counterpart Roscosmos in
order to develop a device that will make
moon landings more precise.
This collaboration, announced by Francois Auque, Executive Vice President Space
Systems, at the ILA 2016, is part of a vision
by the name of ‘Moon Village’, which was
developed a few months ago by the Director General of ESA Jan Wörner.
• Lufthansa: ‘Winners’ aircraft’ and
‘quiet jet’ at the close of the ILA
Lufthansa displayed its two aircraft - the
world’s first Airbus A320neo and the 747-8
– better known as the Fanhansa ‘Winners’
Aircraft’ because it brought the German
football team back to Berlin from Rio as
World Champions in 2014.
The Lufthansa Group is currently undertaking the biggest investment programme in its history, with the acquisition
| Issue 534 | July 2016 |
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Recap: The futuristic ILA 2016
Berlin Air Show hits the new technological heights

T
he ILA Berlin Air Show 2016
demonstrated the capabilities and

achievements in all areas of the
global aerospace industry at Berlin ExpoCenter Airport from 1 to
4 June 2016.

Organised by the German Aerospace
Industries Association (BDLI) and Messe
Berlin GmbH, ILA 2016 included a display of a wide range of the latest hi-tech
products as well as research and development projects by 1,017 exhibitors from 37
countries.
In addition to the German government
delegation and high-ranking officials from
8
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around the world, 3,300 journalists from
50 countries also attended the show.
During this four-day event 150,000
trade visitors and members of the public
thronged the 250,000 square-metre Berlin
ExpoCenter. Some 200 aircraft were featured in the static and flying displays.
Digitalisation and 3D printing, Industry 4.0 and eco-efficiency were among the
main themes addressed by the conferences.
ILA 2016 highlights - the Future Lab of
the Federal Ministry of Economic Affairs
and The Startup Day, which enabled 50
newly established companies to present
their creative ideas and business models –
proved their potentials to benefit the aero-

space industry in the future.
The Innovation Prize of German Aviation (IDL) was awarded for the first time
on the evening prior to the opening of the
ILA Berlin Air Show 2016.
The panel of experts chaired by Prof.
Rolf Henke, a member of the DLR board,
selected the winners in four categories:
• The Start-up category: Wingly/BELARIC from Berlin
• The Industry 4.0. category: Airbus Operation from Hamburg
• The first prize in the Customer Journey
category: eWings.com GmbH from Berlin
• The Emission Reduction category:
Deutsche Lufthansa AG

es iftar meal with national

ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
is the Supreme Commander of the UAE
Armed Forces, and His Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown
Prince of Abu Dhabi is the Deputy Supreme Commander of the UAE Armed
Forces. We are all soldiers. I served in the
Army,” he said.
Sheikh Mohammed bin Rashid said that
“those states or individuals who doubted
that our Union would not withstand challenges and that we would not build an organised capable and modern army, now

believe beyond the shadow of doubt that
we did it, thanks to the policies of Sheikh
Zayed sustained by Sheikh Khalifa.”
He noted that the UAE has now a capable and strong army due to the follow up
of Sheikh Mohamed bin Zayed, citing the
training, educational and armament programmes to build an army that safeguards
peace, protects borders and sovereignty.
Sheikh Mohammed bin Rashid performed the Maghreb prayer at the training
school with the youth who wished well to
the leadership, and national cohesion to

the UAE.
He was also accompanied by Sheikh
Mansour bin Mohammed bin Rashid Al
Makoum, Staff Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief of Staff
of the Armed Forces, Pilot Staff-Brigadier
Sheikh Ahmed bin Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, Chairman of the National and Reserve Service Authority, Khalifa
Saeed Suleiman, Director-General of Department of Protocol and Hospitality in
Dubai and senior army officers•
| Issue 534 | July 2016 |
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Mohammed bin Rashid takes if
service conscripts

V
ice President and Prime
Minister and Ruler of Dubai, His

Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, had the iftar
meal on the 23rd day of Ramadan
with the national service recruits at
the national service school of the
presidential guard.

His Highness was accompanied by
H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of
Dubai.
Sheikh Mohammed exchanged views
6
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with the conscripts. They told him that
the national service “is a feather in the
cap of youth who learnt how best to serve
the nation.” The recruits reiterated that
the national service “is a token of gratitude and allegiance to the leadership that
brings them up to be future leaders in a
state whose pillars had been laid by the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.”
The recruits said they learnt during the
training period patience, self-reliance, harmony, live under one roof, eat at the same
table, socialize and exchange views about
their future and the future of the nation, as

well as the national duty and how best to
serve their country and people.
Sheikh Mohammed expressed his satisfaction about the youth views that reflect
high sense of duty and patriotism. He saluted them for enduring the training difficulties away from home, and hailed their
perseverance and enthusiasm for the national duty.
“I recall the first days of the formation of
our armed forces 44 years ago by the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who
was then the Supreme Commander of the
Armed Forces. Now President His High-
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Nation Shield and the Reading Initiative
T
hanks to the directives of its prudent leadership, the United Arab Emirates, is taking
constructive steps towards the ranking of its people among the happiest peoples of the world.

This emanates from its belief that happiness can only be attained by conscious, educated, empowered and tolerant people. This has been indicated by the words of His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of UAE and Supreme commander of the armed forces,
may God protect him, when he said: “We aim to prepare generations to make quantum leaps in
development, ensure the superiority of our nation, strengthen our competitiveness and achieve
our future vision.”
It is no secret that the enhancement of reading and its importance for the building of society
cannot be limited to the government efforts. It should be changed into a daily behavior. This
has been highlighted by HH Shaikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice-President
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, when he said: “Inculcating reading in the
minds of the next generation is a long term work, and it has a deep effect. The government
alone cannot make a change without the contribution of families and all segments of the
community, including government and private institutions, public utility societies, publishers,
writers, intellectuals and professionals.”
The Armed Forces of the United Arab Emirates is concerned with the promotion of these
creative initiatives, as it believes in the importance of thought and culture for providing its
personnel with more strength, fortitude and ability to defend the security and stability of the
nation. The Armed Forces has always provided military libraries to its various units with more
books, studies and research, in order to equip its personnel with useful knowledge. No doubt,
the coming days will witness further steps to provide its personnel with better opportunities
for reading and acquiring knowledge.
Nation Shield Magazine seeks to uphold reading initiatives. Since its first days of publication, Nation Shield provided the Armed Forces personnel with rich scholarly material which
enhances their education and knowledge of many military, strategic and intellectual subjects.
During the past years, the magazine has witnessed remarkable development in terms of
quantity and quality. For this purpose, it attracted a range of prestigious writers in the field
of military and security studies, in addition to political and general topics which refine the
culture of the Armed Forces personnel in the UAE.
In addition to its regular monthly issues and its pursuit of all military developments, Nation
Shield publishes every year two separate books. The first book contains the main issue files
that include important strategic subjects and the second book contains the articles written
by a constellation of Emirati, Arab and international intellectuals. They deal with the most
prominent current issues. Besides, Nation Shield have issued some special publications which
took up topics of importance to the Armed Forces, including the book on “Social Media and
its Impact on Military Media”, a book on Civil Service and its role in identity reinforcement
etc. Its last publication “Our Martyrs .. Torches of Light”, has been devoted to the UAE Armed
Forces martyrs.
Nation Shield publications have had good impression in the hearts of the Armed Forces personnel in particular, and UAE citizens in general. This has motivated the magazine to enrich
the military library with more publications, so as to document the heroic feats of our Armed
Forces on the one hand, and supply the military library with all that enhances soldiers’ culture
and promote the reading initiatives launched by our wise government, on the other hand.
The reading initiative launched by our prudent government will be a strong motivation for
Nation Shield to provide more contributions to the UAE library so as to improve the cognitive,
intellectual and cultural standards of the UAE Armed Forces personnel•

By:
Staff Lieutenant-Colonel
Yousef Juma AL Haddad
Editor in Chief
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