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 2020عـــام
االستعداد للخمسين
بقلم :
المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
تدخل اإلمارات العام الجديد  2020بخطى
ثابتة وواثقة نحو تعزيز ريادتها ومكانتها
على خريطة الدول المتقدمة ،مرتكزة
على ما حققته من إنجازات في مختلف
المجاالت العام الماضي واألعوام
السابقة ،لتمضي برؤية قيادتها
الرشيدة نحو مرحلة جديدة من مسيرتها
التنموية الملهمة  ،تعبر من خاللها إلى
المستقبل لتأمين حياة أفضل لألجيال
الحالية والمقبلة.

لقد جاء إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،يف الرابع عرش من ديسمرب  2019أن
العام  2020سيكون «عام االستعداد للخمسني» ،ليؤسس ملرحلة جديدة يف مسرية النهضة
الشاملة لدولة اإلمارات ،هي مرحلة ما بعد عرص النفط التي تستهدف بناء اقتصاد معريف
تقودة كفاءات مواطنة متسلحة بالعلوم واملعرفة العرصية الحديثة .إن»عام االستعداد
للخمسني» ال يعرب فقط عن اسرتاتيجية عمل وطنية طموحة لالحتفال باليوبيل الذهبي
لدولة اإلمارات يف العام  ،2021وما حققته من إنجازات يف شتى املجاالت وإمنا أيضاً
لوضع منهاج العمل ودستور النجاح للخمسني عاماً املقبلة ؛ ألنها تدرك أن التنمية عملية
مستمرة وشاملة ،وتتطلَّب رؤية شاملة تربط املايض بالحارض واملستقبل.
إن أهم ما مييز دولة اإلمارات العربية املتحدة ويقف وراء نجاحاتها املختلفة هو إميانها
القوي بالعلم والتخطيط والتميز والطموح ،باعتبارها تشكل أسس االنتقال الناجح
للمستقبل ،ولهذا فإنها منذ نشأتها يف مطلع سبعينيات القرن املايض كانت تنظر دامئاً
نحو املستقبل وتعمل من أجله واالستثامر فيه ،فاملغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،ومبعاونه إخوانه من حكام اإلمارات ،وضعوا املرتكزات
التي ضمنت لدولة االتحاد النمو والتطور الذايت ،وجعلوا منها تجربة وحدوية يحتذى بها
يف البناء والتنمية وصناعة املستقبل ،وتواصل اإلمارات يف ظل قيادة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه الله ،هذا النهج يف التنمية واسترشاف
املستقبل ،وتعمل عىل ترسيخه ،حتى باتت بالفعل اآلن منوذجاً ملهامً للدول الرائدة
يف صناعة املستقبل واالستثامر فيه ،من خالل خطط واسرتاتيجيات واضحة ومح َّددة
األهداف ،فحينام أعلنت عام  2010عن «رؤية  ،»2021فإنها كانت تستهدف أن تكون
ضمن أفضل دول العامل بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد ،وبالفعل فقد حققت معظم
أهداف هذه الرؤية ،بل وتجاوزتها وليس أدل عىل ذلك من حصولها عىل املركز األول
يف عرشات املؤرشات الدولية التي تقيس مستوى التطور والتنمية يف دول العامل ،متفوقة
بذلك عىل العديد من الدول املتقدمة يف هذا الشأن ،وحينام أعلنت عام « 2017مئوية
 ،»2071فإنها تؤكد أنها طموحها ال تحده سقوف ،حيث تسعى يك تكون أفضل دولة يف
العامل وأكرثها تقدماً بحلول الذكرى املئوية لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك
يف العام .2071
اإلمارات ترسخ يوماً بعد اآلخر مكانتها كنموذج تنموي وسيايس فريد ،وال تنشغل
بالحمالت املغرضة التي تسستهدفها وتشكك يف إنجازاتها ،وتركز عىل امليض قدماً يف
صناعة املستقبل واالستثامر فيه ،ألن لديها مرشوع نهضوي حضاري يستهدف تعظيم
مكتسباتها التنموية والحضارية خالل الخمسني عاماً املقبلة ،ولهذا فإنها متثل دوماً بقعة
الضوء املرشقة يف عاملنا العريب ،وتقدم لآلخرين روشتة النجاح املضمونة يف البناء والتطور
واإلنجاز والتميز ،ألن الله حاباها بقيادة رشيدة تدرك مكانة اإلمارات وتعمل عىل إعالء
شأنها بني األمم يف ظل بيت متوحد وشعب متامسك يجعل شعاره دامئاً العمل عىل ريادة
اإلمارات وترسيخ تفوقها ومتيزها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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محمـد بـن زايـد يســتقـبل رئيــس أركـان
الجيــش األمــيركــي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل

للقوات املسلحة الفريق أول جيمس ماكونفيل
رئيس أركان الجيش يف الواليات املتحدة األمريكية.

وبحث سـموه واملسـؤول العسكري األمـرييك
خالل اللقــاء الذي جـرى يف قرص الشاطئ يف
أبوظبـي ــ التعاون والتنسيق املشرتك بني دولة
اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية الصديقة خاصة يف الشؤون الدفاعية
والعسكرية.
كام استعرض الجانبان عددا من القضايا
واملوضوعات ذات االهتامم املشرتك وتبادال
وجهات النظر بشأنها.
حرض اللقاء سعادة محمد مبارك املزروعي وكيل
ديوان ويل عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن
صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات
الربية والوفد املرافق للمسؤول األمرييك.

محمد بن زايد وقائد الجيش الباكستاني
يبحثان التنسيق العسكري
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،ف
أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاين.
وبحث سموه واملسؤول العسكري الباكستاين -
خالل اللقاء  -عالقات التعاون والتنسيق املشرتك
بني البلدين يف الشؤون الدفاعية والعسكرية
واإلمكانات والسبل الكفيلة بتطويرها مبا يخدم
مصالحهام املتبادلة.
كام تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات
األوضاع والقضايا اإلقليمية والدولية إضافة إىل
تعزيز تعاونهام والعمل املشرتك ملا فيه مصلحة
عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.
وأكد الجانبان حرصهام املشرتك عىل مواصلة البلدين الصديقني ومبا يدعم جهود األمن والسالم

واالستقرار اإلقليمي والدويل.

7

حاكم أم القيوين يستقبل وفدا من اللجنة
المنظمة للعرض العسكري "حصن االتحاد " 7

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد
املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين يف
حصن االتحاد يسهم
املجلس التنفيذي بحضور سمو الشيخ راشد بن
سعود بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين  ،وفدا في إبراز القدرات القتالية
من القوات املسلحة ميثل اللجنة املنظمة للعرض العالية لقواتنا المسلحة
العسكري “حصن االتحاد .” 7
واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين خالل وإمكانيات منتسبيها
اللقاء عىل برنامج واستعدادات اللجنة املنظمة في مختلف الوحدات
لـ“حصن االتحاد  ” 7الذي تستضيفه إمارة أم
والتشكيالت للتصدي
القيوين وتنظمه القوات املسلحة.
واستمع سموه من رئيس وأعضاء اللجنة املنظمة لكل الطامعين والدفاع
للعرض العسكري إىل رشح واف حول برنامج
وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات املختصة عن الحق والعدل
وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الضخم.
ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين الحق والعدل.
باستضافة هذا العرض الكبري الذي يسهم يف وأكد سموه أهمية دعم هذا الحدث العسكري
إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا املسلحة “حصن االتحاد  ”7وإنجاح فعالياته تثمينا للدور
وإمكانيات منتسبيها يف مختلف الوحدات االسرتاتيجي الذي تقوم به القوات املسلحة يف
والتشكيالت للتصدي لكل الطامعني والدفاع عن تعزيز األمن واالستقرار يف الدولة واملنطقة ونرصة

القضايا العربية.
ووجه صاحب السمو حاكم أم القيوين كافة
الجهات الحكومية يف اإلمارة بوضع جميع
اإلمكانات املتاحة مبا يضمن استضافة متميزة
لهذا الحدث يف دورته السابعة وإنجاح فعالياته.
حرض اللقاء ،الشيخ خالد بن راشد املعال رئيس
الديوان األمريي والشيخ أحمد بن سعود بن
راشد املعال نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة
أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد
املعال رئيس دائرة السياحة واآلثار والشيخ عيل
بن سعود بن راشد املعال رئيس دائرة بلدية أم
القيوين واملهندس الشيخ أحمد بن خالد املعال
رئيس دائرة التخطيط العمراين واللواء الشيخ
راشد بن أحمد املعال قائد عام رشطة أم القيوين
وسعادة نارص سعيد التالي مدير الديوان األمريي
وسعادة راشد محمد أحمد مدير الترشيفات
وسعادة سيف حميد سامل مدير مكتب سمو
ويل عهد أم القيوين ،ومديرو الدوائر والجهات
املحلية والحكومية باإلمارة.
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البواردي يبحث تعزيز التعاون الدفاعي
مع إندونيسيا
املجال الدفاعي والصناعات العسكرية الدفاعية بني

التقى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع الجرنال لوهوت بنسار باندجيتان،
الوزير املنسق للشؤون البحرية يف جمهورية
إندونيسيا ،وبحث معه عالقات الصداقة والتعاون
الثنايئ وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصالح
املشرتكة.

وتبادال خالل اللقاء  -الذي تم يف جاكرتا  -األحاديث
حول فرص التعاون يف مختلف املجاالت التي تعزز
الرشاكة بني البلدين.
كام بحث البواردي تعزيز التعاون الدفاعي مع معايل
فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع اإلندونييس.
وجرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون يف

دولة اإلمارات وجمهورية إندونيسيا.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العالقات الثنائية ،وتبادال
وجهات النظر حول القضايا وامللفات ذات االهتامم
املشرتك عىل املستويَني اإلقليمي والعاملي.
وأكد البواردي أهمية تطوير التعاون الثنايئ بني
البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل املشرتك يف
مختلف املجاالت ،خاصة املجال الدفاعي.
من جانب آخر قام معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع
خالل زيارته إىل جمهورية إندونيسيا باالطالع عىل
املجاالت املختلفة للصناعات اإلندونيسية ،كام قام
معاليه يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع
بزيارة كل من املعهد الوطني للفضاء واملالحة الجوية،
ورشكة  Pindadاملتخصصة يف الصناعات العسكرية،
ورشكة  Ptdiاملتخصصة يف مجال صناعة الطريان.
وأشاد البواردي بعمق العالقات اإلماراتية اإلندونيسية
والحرص عىل تعزيزها وتنميتها إىل آفاق جديدة
من التعاون والرشاكة الثنائية التي تخدم األهداف
واملصالح املشرتكة يف البلدين الصديقني.

البواردي
ووزير الدفاع
اإلستوني
يبحثان التعاون
الدفاعي
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
الدولة لشؤون الدفاع يف أبوظبي معايل يوري لويك
وزير الدفاع اإلستوين.
تم خالل اللقاء بحث عالقات التعاون الدفاعي بني

دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية إستونيا،
ومناقشة سبل تطويرها وتعزيزها.
كام استعرض الجانبان عددا ً من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادال وجهات

النظر حولها.
ومثن البواردي زيارة وزير الدفاع اإلستوين للدولة
وحرصه عىل تعميق أوارص التعاون العسكري
والدفاعي.
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البواردي يقلد رئيس "هيئة ركن" الجيش األمريكي
وسام اإلمارات العسكري من الطبقة األولى

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي ،وزير الدولة
لشؤون الدفاع ،يف مقر الوزارة بأبوظبي الفريق أول
جيمس يس ماكونفيل رئيس “هيئة ركن” الجيش
األمرييك ،بحضور معايل الفريق الركن حمد محمد
ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة وسعادة
مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب معاليه بالفريق أول جيمس يس ماكونفيل،
وبحث معه عالقات الصداقة والتعاون بني دولة
اإلمارات والواليات املتحدة األمريكية ،وسبل
تطويرها ،خاصة يف ما يتعلق بدعم التعاون والتنسيق
القائم بني البلدين يف الشؤون العسكرية والدفاعية،
وأهمية تعزيزها مبا يخدم املصالح املشرتكة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول املستجدات
واألحداث الراهنة يف املنطقة ،إضافة إىل عدد من
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
وشهد البواردي خالل اللقاء توقيع الرؤية االسرتاتيجية
الثنائية بني القوات الربية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة وقيادة الجيش األمرييك والتي تأيت يف إطار
تعزيز التعاون االسرتاتيجي الدفاعي والعسكري
وتطوير العمل املشرتك وتنسيق الجهود والتعاون
بني البلدين الصديقني .وقع الرؤية من جانب دولة
اإلمارات سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح
مجرن العامري قائد القوات الربية ،ومن الجانب
األمرييك الفريق أول جيمس يس ماكونفيل رئيس
هيئة ركن الجيش األمرييك.
وقام معايل محمد بن أحمد البواردي ،يف ختام
اللقاء ،بتقليد الفريق أول جيمس يس ماكونفيل،
وسام اإلمارات العسكري من الطبقة األوىل ،تقديرا ً
لخدماته يف تعزيز التعاون املشرتك.

رئيس األركان يحضر افتتاح معرض الخليج
للدفاع والطيران بالكويت
حرض معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة افتتاح فعاليات النسخة
الخامسة من معرض الخليج للدفاع والطريان والذي
أقيم مبقر معرض الكويت الدويل والذي استمر ملدة
ثالثه أيّام مبشاركة  212رشكة من  31دولة .
وقام معايل رئيس األركان والوفد املرافق له بجولة
يف املعرض شملت عددا من أقسام وأجنحة الدول
والرشكات املحلية واإلقليمية والدولية املتخصصة يف
املجال الجوي وأطلع خاللها عىل أحدث املعدات
والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي صنعتها
الرشكات من مختلف أرجاء العامل.
وأبدى معاليه إعجابه مبا شاهده من معروضات

ومعدات  ..مثمنا الدعوة لحضور فعاليات املعرض
وأشاد بحسن التنظيم واملشاركة الواسعة لكربى

الرشكات املتخصصة يف املجاالت الدفاعية عىل
مستوى العامل.
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رئيس المجلس السيادي في السودان
يلتقي رئيس األركان
التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح الربهان رئيس
املجلس السيادي يف السودان يف الخرطوم معايل
الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس
أركان القوات املسلحة الذي زار السودان الشهر
املايض.
كام التقى معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي  ..الفريق أول ركن محمد عثامن الحسني
قائد األركان املشرتكة السودانية.
وجرى خالل اللقاءين بحث عالقات التعاون
والعمل املشرتك بني دولة اإلمارات العربية
املتحدة وجمهورية السودان الشقيقة خاصة
يف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية
إىل جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من
القضايا واملوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

وكيل وزارة الدفـاع يسـتقبل نائبـة وزير
الدفاع األفغاني
استقبل سعادة مطر سامل عيل الظاهري
وكيل وزارة الدفاع يف مقر الوزارة
بأبوظبي ،السيدة منرية يوسف زاده نائبة
وزير الدفاع األفغاين.
وبحث الجانبان  -خالل اللقاء  -عالقات
التعاون والتنسيق املشرتك بني البلدين يف
الشؤون الدفاعية والعسكرية واإلمكانات
والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
كام تم تبادل وجهات النظر حول تطورات
األوضاع والقضايا اإلقليمية والدولية
إضافة إىل عدد من املوضوعات ذات
االهتامم املشرتك.

11

وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون مع
مسؤولين سعوديين

بحث سعادة سعادة مطر سامل عيل الظاهري
وكيل وزارة الدفاع أوجه التعاون الدفاعي مع
عدد من املسؤولني السعوديني يف الرياض .جاء
ذلك خالل ترؤسه وفدا من وزارة الدفاع يف زيارة
رسمية إىل اململكة العربية السعودية يرافقه
خاللها سعادة اللواء الركن طيار فالح القحطاين
الوكيل املساعد للسياسات والشؤون االسرتاتيجية

بوزارة الدفاع ،وعدد من كبار الضباط واملسؤولني
بالوزارة.
فقد إلتقى سعادة وكيل وزارة الدفاع كالً عىل حدة
مع معايل الفريق أول فياض حامد الروييل رئيس
هيئة األركان العامة بالسعودية ،وصاحب السمو
املليك الفريق الركن فهد بن تريك بن عبدالعزيز
قائد القوات املشرتكة للتحالف ،ومعايل محمد بن

عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي،
ومعايل الدكتور خالد بن حسني البياري مساعد
وزير الدفاع للشؤون التنفيذية ،ومعايل الدكتور
سمري بن عبدالعزيز الطب ّيب الرئيس التنفيذي
لربنامج تطوير وزارة الدفاع.
وجرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون
اإلمارايت السعودي وسبل تعزيزها ،خاصة يف
املجال الدفاعي والعسكري .كام تم تبادل وجهات
النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتامم املشرتك.
وأكد سعادة سعادة مطر سامل عيل الظاهري
وكيل وزارة الدفاع عىل عمق العالقات بني
اإلمارات والسعودية ،وعىل االرتباط الوثيق بني
قياديت البلدين وشعبيهام واملبنية عىل أسس
راسخة وتاريخية من األخوة والتحالف ،مام
يعكس منوذجا استثنائيا من التعاون املشرتك يف
مختلف املجاالت ،مبا يرتجم حرص قياديت البلدين
الشقيقني ويحقق املصلحة املشرتكة.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس وزراء مالي
استقبل سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع معايل بوبو سييس رئيس وزراء جمهورية
مايل.
وتم خالل اللقاء  -الذي جرى يف مقر الوزارة
بأبوظبي  -بحث عالقات الصداقة والتعاون بني
البلدين وفرص وإمكانات تطويرها يف مختلف
املجاالت ،وخاصة الدفاعية والعسكرية.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد
من القضايا واملوضوعات التي تهم البلدين
واملستجدات اإلقليمية والدولية.
ورحب سعادة وكيل وزارة الدفاع ،بزيارة رئيس
وزراء مايل ،معرباً عن تطلعه ألن تسهم الزيارة
يف فتح مجاالت وآفاق جديدة للتعاون والعمل
املشرتك بني البلدين.

حرض اللقاء عدد من كبار الضباط واملسؤولني
يف وزارة الدفاع وسعادة بوكاري سيديبي سفري

جمهورية مايل لدى الدولة ،وأعضاء الوفد املرافق
للضيف.
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قائد القوات البرية و رئيس أركان الجيش األمريكي
يشهدان ختام التمرين المشترك «االتحاد الحديدي »12

اختتمت عىل أرض الدولة فعاليات التمرين
العسكري املشرتك «االتحاد الحديدي  »12الذي تم
تنفيذه بعمليات تعرضية استخدمت فيها الرماية
بالذخرية الحية من قبل مختلف صنوف القوات
الربية التابعة للقوات املسلحة اإلماراتية والجيش
األمرييك الثالث ومبشاركة كبرية من الجانبني.
شهد التمرين الختامي ،سعادة اللواء الركن صالح
محمد صالح العامري قائد القوات الربية اإلماراتية،
والفريق أول جاميس ماكونفيل رئيس أركان الجيش
األمرييك وعدد من ضباط قواتنا املسلحة والجيش
األمرييك .
وأشاد قائد القوات الربية باملستوى االحرتايف يف
تنفيذ كافة مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان
عىل تطبيق العقائد القتالية والتكامل يف القيادة
والسيطرة.
وبينّ التمرين القدرة القتالية واالحرتافية يف تفعيل
وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة وإصابة األهداف
بدقة عالية ومتناهية بشكل مشرتك لدى الطرفني،
حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح محققاً
األهداف املنشودة واملخطط لها.
ويأيت مترين «االتحاد الحديدي  »12الذي استمر
أسبوعني ضمن اتفاقيات التعاون العسكري املشرتك

بني دولة اإلمارات والواليات املتحدة األمريكية،
ويهدف إىل تعزيز أوارص التعاون والعمل املشرتك
وتبادل الخربات يف املجاالت العسكرية ما يسهم يف
رفع القدرة العسكرية القتالية بني قواتنا املسلحة
والجيش األمرييك.
كام يأيت انطالقاً من االهتامم املستمر للقيادة العامة
للقوات املسلحة برفع مستوى األداء والكفاءة
والعمل بروح الفريق الواحد وفق اسرتاتيجية
واضحة املعامل ،تهدف لالرتقاء باملستوى العام

والجاهزية القتالية لقواتنا املسلحة للتعامل مع
األجهزة واألسلحة الحديثة عىل مسارح العمليات.
وحقق التمرين األهداف التي تم التخطيط لها
مسبقا ،حيث نفذت القوات اإلماراتية واألمريكية
دورها بنجاح وأظهر منتسبو قواتنا املسلحة قدرتهم
يف التعامل مع أحدث التقنيات واألسلحة يف القيادة
والسيطرة ،وتطبيق العقائد القتالية وتوحيد املفاهيم
العسكرية املشرتكة.
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رئيس "هيئة ركن" الجيش
األمريكي يزور واحة الكرامة

زار الفريق أول جيمس يس ماكونفيل رئيس
“هيئة ركن” الجيش األمرييك اليوم واحة الكرامة
حيث استقبله الشيخ خليفة بن طحنون آل
نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أرس الشهداء
يف ديوان ويل عهد أبوظبي.
واستعرض الفريق أول جيمس تشارلز ماكونفيل
مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم
حرس الرشف ثم وضع إكليال من الزهور أمام
نصب الشهيد الذي يتكون من  31لوحا يستند
كل منها عىل اآلخر كرمز للوحدة والتكاتف
والتضامن بني قيادة دولة اإلمارات وشعبها
وجنودها األبطال.
وتجول ماكونفيل يف مختلف أجنحة الواحة
مستمعا لرشح مفصل من الشيخ خليفة بن
طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي
تجسد تفاصيلها بطوالت أبناء دولة اإلمارات
البواسل وتضحياتهم وتعرب عن الكثري من القيم
والدالالت الوطنية الجليلة .كام رافق ماكونفيل
خالل الزيارة اللواء الركن صالح محمد بن مقرن
العامري ،قائد القوات الربية اإلماراتية.

قيادة حرس الرئاسة تحصد درع التفوق
الرياضي في القوات المسلحة
توج سعادة اللواء الركن سامل سعيد غافان
الجابري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية
بالقوات املسلحة الفائزين بامليداليات الذهبية
والفضية والربونزية ألصحاب املراكز الثالثة األوىل
يف ختام األنشطة الرياضية واملسابقات التي
نظمتها القوات املسلحة عىل مدار العام التدريبي
.2019
ونالت قيادة حرس الرئاسة درع التفوق العام
للعام  2019وفازت قيادة القوات الربية باملركز
الثاين يف حني حصلت قيادة اإلمداد املشرتك عىل
املركز الثالث بجانب تكريم فرق القوات املسلحة
الرياضية التي حققت إنجازات قارية وإقليمية
ومحلية.
حرض االحتفال  -الذي أقيم عىل ملعب مركز

الرتبية الرياضية العسكري يف أبوظبي  -كبار
الضباط وضباط الصف واألفراد من مختلف
وحدات القوات املسلحة وتم خالله تكريم
املنتخب العسكري للقفز الحر باملظالت الفائز
باملركز الثاين يف بطولة روسيا الدولية وامليدالية

الربونزية يف بطولة آسيا بالصني.
كام تم تكريم الضباط والرتب األخرى املساهمني
يف إنجاح األنشطة الرياضية وتكريم الفرق
الفائزة يف بطولة القوات املسلحة للكفاءة البدنية
وتكريم القيادات الفائزة بأنشطة التفوق العام.
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أحمد بن طحنون يشهد
محاضرة لمنتسبي
الخدمة الوطنية البديلة
حول األمن الغذائي
نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية
بفندق نادي ضباط القوات املسلحة محارضة
ملنتسبي الخدمة الوطنية البديلة حول األمن
الغذايئ وأهميته ،قدمتها معايل مريم بنت محمد
سعيد حارب املهريي وزيرة دولة املسؤولة عن
ملف األمن الغذايئ املستقبيل.
وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان يف كلمة وجهها للمنتسبني “
إن الخدمة الوطنية العسكرية والبديلة هي تلبية
لنداء الواجب واختبار حقيقي إلثبات قوة االنتامء
وصدق الوالء للوطن وقيادته الرشيدة ،كام أنها

استعداد غري مرشوط للتضحية يف سبيل عزة الوطن
وشموخه ورفعته ،مؤكدا ً أن املنتسبني للخدمة
الوطنية أثبتوا أنهم أبناء زايد باين عز اإلمارات
ومجدها ،وأنهم عىل قدر الثقة التي منحتها لهم
القيادة ومصدر فخر ومجد الوطن “ .
من جانبها أكدت معايل مريم بنت محمد املهريي
حرص القيادة الرشيدة عىل ترسيخ منظومة األمن
الغذايئ وتعزيز مكانة الدولة يف مؤرش األمن الغذايئ
العاملي من خالل متكني جميع املواطنني واملقيمني
من الحصول عىل غذاء صحي وآمن وذي قيمة
غذائية مناسبة وبأسعار مقبولة يف جميع األوقات.
واستعرضت معايل الوزيرة اسرتاتيجية دولة

اإلمارات لألمن الغذايئ التي تم اعتامدها من خالل
مجلس الوزراء ،حيث تقوم عىل خمسة محاور هي
تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادره اعتامدا ُ عىل
التكنولوجيا الحديثة لتطوير إنتاج محيل مستدام
إضافة إىل أهمية الحد من فقد وهدر الغذاء
من خالل تعزيز كفاءة سلسلة التوريد للحد من
عمليات فقد الغذاء من املزرعة إىل املائدة وتغيري
العادات والسلوكيات الغذائية التي تؤدي إىل سوء
استهالك الغذاء وهدره مع مراعاة ضامن سالمة
الغذاء وتحسني نظم التغذية لجميع أفراد املجتمع
ثم أخريا ً تعزيز القدرة عىل مواجهة املخاطر
واألزمات املتصلة بالغذاء.

اإلمارات تنضم إلى شبكة رؤساء الدفاع
المعنيين بجدول أعمال المرأة والسالم واألمن
انضمت دولة االمارات إىل شبكة رؤساء الدفاع
املعنيني بجدول أعامل املرأة والسالم واألمن وذلك
بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة
االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة
والطفولة الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية.
وتواصل دولة اإلمارات مسريتها نحو متكني املرأة يف
جميع القطاعات ،ومنها األمن والسالم حيث يعترب
االنضامم إىل شبكة رؤساء الدفاع خطوة تاريخية تكلل دولة اإلمارات إىل شبكة رؤساء الدفاع التي تم
سنوات من العمل لتعزيز مكانة املرأة حول العامل.
تأسيسها عام  2017لتفعيل مشاركة النساء يف القوات
وتسعى مبادرة هيئة األمم املتحدة إىل تشجيع الدول العسكرية حول العامل .
األعضاء عىل بناء قدرات وزيادة مشاركة املرأة وبناء وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
قدراتها يف عمليات األمن وحفظ السالم ،وقد انضمت بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية

واالحتياطية إن دولة اإلمارات معروفة دوليا بدعمها
أجندة املرأة يف السالم واالمن ونرش النساء يف بعثات
هيئة االمم املتحدة لحفظ السالم ومشاركتهن
املتزايدة يف جميع عمليات وأطر حفظ السالم واألمن
حول العامل ..الفتا اىل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك لدور املرأة يف األمن والسالم مام أدى اىل إحراز
تقدم محوري لدور االمارات املتنامي يف هذا امللف
االممي املهم.
وقالت سعادة نورة السويدي مديرة االتحاد النسايئ
العام إن انضامم الدولة إىل شبكة رؤساء الدفاع
املعنيني بجدول اعامل املرأة والسالم يأيت نتيجة الدعم
الالمحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة.
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"الخدمة الوطنية واالحتياطية" توقع مذكرة تفاهم
مع مكتب الذكاء االصطناعي في حكومة اإلمارات
وقعت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ومكتب
الذكاء االصطناعي يف حكومة دولة اإلمارات،
مذكرة تفاهم ،تهدف إىل تعزيز مهارات املنتسبني
يف مجاالت الذكاء االصطناعي وتعريفهم بأحدث
التوجهات العاملية والتكنولوجية ،وتعريفهم
بأهمية تبني التقنيات واالبتكارات الحديثة يف
مختلف املجاالت.
وقع مذكرة التفاهم اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية ،ومعايل عمر بن
سلطان العلامء وزير دولة للذكاء اإلصطناعي.
الخدمة الوطنية تحدد معايير
انتساب مجنديها لبرامج الذكاء
االصطناعي والربوتات
حددت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية معايري
وآليات انتساب مجنديها إىل الربامج املتخصصة
لتطوير مهارات مجندي الخدمة الوطنية يف
قطاعات الذكاء االصطناعي والروبوتات ،التي نصت
عليها مذكرة التفاهم املوقعة بني الهيئة ومكتب
الذكاء االصطناعي يف حكومة دولة اإلمارات.
وكشفت الهيئة يف ترصيحات خاصة لوكالة أنباء
اإلمارات “ وام “ عن إجراء مقابلة مبدئية ملجندي
الخدمة الوطنية للوقوف عىل مدى معرفتهم
وإملامهم ببعض األساسيات عن مختلف الربمجيات،
ليتم بعدها إخضاعهم الختبار تحريري ،معد
من قبل جامعة معتمدة ولها برامج متنوعة يف
الربمجيات ،يشمل  /5/أساسيات مهمة عن األنظمة
والربامج اإللكرتونية املختلفة.
وأوضحت الهيئة أن كل من يجتاز االختبار التحريري
سيخضع ملقابلة شخصية أخرى قبل البدء يف برنامج
املهارات ملعرفة مدى قابلية الفرد للعمل الجامعي
والبحث يف مختلف املحركات أثناء تكليفهم بعمل
املشاريع املختلفة.
وذكرت أن الربامج املنصوص عليها يف املذكرة
ستتضمن العديد من األساسيات يف نظام الربمجة،

جاء توقيع
مذكرة التفاهم رغبة
من الطرفين في
تحقيق رؤية القيادة
الحكيمة والتوجهات
االستراتيجية لدولة
اإلمارات
والشبكيات والجدار األمني ،واملعلومات ،والتشفري
باإلضافة إىل الذكاء االصطناعي ،مشرية إىل أن مدة
الدورة التدريبية  /4/أشهر ،عىل أن تبدأ املحارضات
اليومية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة
الواحدة ظهرا ً ،ثم يتم تكليف الدارسني يف البحث
والدراسة الفردية حتى الساعة الرابعة عرصا ً.
وأكدت أن منتسبي الربامج سيخضعون للعديد من
االختبارات الدولية للحصول عىل شهادات معتمدة
وصالحة ملدة  /3/سنوات متكنهم من الحصول عىل
األفضلية يف التوظيف بعد انتهاء الخدمة الوطنية،
ومن هذه الشهادات :شهادة  ،CCNAوشهادة
 ،CISCOباإلضافة إىل شهادة. SECURITY PLUS
كانت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية قد وقعت

مؤخرا ،مذكرة تفاهم مع مكتب الذكاء االصطناعي
يف حكومة دولة اإلمارات تهدف إىل تعزيز مهارات
املنتسبني يف مجاالت الذكاء االصطناعي وتعريفهم
بأحدث التوجهات العاملية والتكنولوجية ،وبأهمية
تبني التقنيات واالبتكارات الحديثة يف مختلف
املجاالت.
كام تهدف املذكرة إىل تعزيز التعاون املشرتك وتبادل
الخربات إلطالق مجموعة من الربامج املتخصصة
لتطوير مهارات املنتسبني يف الخدمة الوطنية يف
قطاعات الذكاء االصطناعي والروبوتات ،وتدريبهم
عىل أحداث األدوات التكنولوجية بهدف توفري فرص
التطوير الشخيص والعميل للمنتسبني.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم رغبة من الطرفني
يف تحقيق رؤية القيادة الحكيمة والتوجهات
االسرتاتيجية لدولة اإلمارات ،وتوظيف املكاسب
االستثنائية الواسعة التي ستعود عىل دولة
اإلمارات يف محاولة لالستثامر يف بناء أجيال من
الطلبة مجندي الخدمة الوطنية املتخصصني يف
املجال التقني ويرغبون يف دراسة تقنيات الذكاء
االصطناعي ،والقادرين عىل توظيف مخرجاتها
بكفاءة يف مختلف مجاالت العمل ،مبا يخدم توطني
التقنية املتقدمة التي ستعمل عىل إعداد ومتكني
رواد االبتكار والقادرين عىل امليض قدماً نحو
املستقبل.
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األخبار

القــوات البريــة تتـوج ببطـولة القـوات
المسلحة الثالثه للجوجيتسو
توج سعادة اللواء الركن عبدالرحمن سبت املري
قائد اإلمداد املشرتك الفائزين بامليداليات الذهبية
والفضية والربونزية خالل اليوم الختامي لبطولة
القوات املسلحة الثالثة للجوجيتسو التي أقيمت
يف قيادة مركز الرتبية الرياضية العسكري حيث
حصلت قيادة القوات الربية عىل كأس املركز األول
فيام ذهب كأس املركز الثاين لقيادة حرس الرئاسة
وكأس املركز الثالث لقيادة القوات الجوية والدفاع
الجوي .وشارك  1115العبا من الضباط والرتب
األخرى يف البطولة التي اشتملت عىل نزاالت لفئة
العمومي من  29 - 18سنة وفئة األساتذة أكرب من
 30سنة يف أحزمة االزرق والبنفسجي وامللون.
وقد تم تقديم عرض فني ملهارات الجوجيتسو من
قبل مدريب رشكة باملز التي يتم استخدمها بغرض
الدفاع عن النفس أو الهجوم عىل الخصم وتتضمن
هذه املهارات عدة تقنيات تظهر مدى فاعلية
الجوجيتسو لدى املقاتل وأهميته إلخضاع الخصم

والسيطرة عليه حيث مهارات االسقاط والتخلص
من الهجوم املفاجئ ومهارات القتال العسكري

القريب والتي تشتمل عىل إستخدام  /السكني
واملسدس والبندقية.
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مجلس التعاون إلى أين؟

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com
انهت القمة الخليجية األربعين أعمالها
مؤخراً في الرياض ،وأكثر ما يمكن ان
يقال حولها أنها نجحت تنظيمياً في
عقد اللقاء لكنها أخفقت موضوعياً في
بناء عهد جديد ينقل الدول الخليجية من
حالة الفرقة والتمزق إلى حالة التكامل
والتعاون من جديد رغم كل ما قدمته
المملكة العربية السعودية من محاوالت
للدفع بالعمل الخليجي المشترك إلى
األمام .انتهت القمة الخليجية األربعين
لتؤكد استمرار الحال على ما هو
عليه .لكن الجميل هو أن هذه القمة
ونجاحها اإلجرائي في االنعقاد اثبتت
قدرة المجلس على االستمرار رغم
الخالفات والسير ولو ببطيء شديد .لكن
السؤال هو كيف الخروج من هذه الحالة
الخليجية المعيقة للعمل الخليجي
المشترك؟

اإلجابة وبكل تأكيد ترتبط برضورة خلق مرتكز أسايس
تعتمد عليه دول الخليج العربية األعضاء يف منظومة
مجلس التعاون الخليجي قادر عىل أن يؤسس لقاعدة
خليجية مشرتكة للعمل الخليجي املشرتك للمستقبل.
فهذا االتحاد األورويب عىل سبيل املثال يستمر يف تحقيق
نجاحات وإنجازات خاصة به بسبب املرتكز األسايس
الذي اعتمد عليه املؤسسون لالتحاد األورويب أال وهو
مرتكز الفكرة الليربالية املعتمدة عىل نظم سياسية
دميقراطية ،ونظم اقتصادية رأساملية ،ونظم اجتامعية
شفافة ومسئولة .هذه الفكرة هي التي تعطي القوة
لالتحاد األورويب وتجعله قادر عىل االستمرار ومجاوزة
كل الظروف التي ميكن أن تعرتي طريقة .ويف إطار هذا
املرتكز تشكل االتحاد األورويب وتم خلق عمل مؤسيس
قوامه احرتام ذلك املرتكز من قبل الدول األعضاء يف
االتحاد معتمدين أسلوب التوافق يف القرارات التي
يتخذونها فيام بينهم .ومتكن االتحاد األورويب أيضاً يف
إطار هذا املرتكز من خلق ما يسمى بجامعة األمن بني
الدول األوروبية والتي قوامها القناعة الكاملة بأن أية
خالفات تحدث بني الدول األعضاء البد أن يتم حلها
بالطرق السلمية.
من هنا ميكن لنا كخليجيني أن نفكر يف االستفادة من
التجارب التكاملية الناجحة حول العامل إلنجاح عملنا
الخليجي املشرتك .وأول ما يجب أن نتحدث عنه بيننا
نحن الخليجيني هو خلق مرتكز فكري ميكن لنا االعتامد
عليه يف إنجاح هذه املسرية .لقد كان املرتكز الفكري
املحافظ املوجود يف املنطقة الخليجية هو العمود
األسايس الذي ساعدنا نحن الخليجيني عىل الثبات
واالستمرار طوال نحو  37سنة األوىل من عمر املجلس.
فالكل كان ملتزم بهذا املرتكز باعتباره األساس الذي
يقود القاطرة الخليجية والعمل الخليجي املشرتك .وبنا ًء
عليه تحقق كل اإلنجازات .لكن هذا املرتكز ضرُ ب اليوم
برشخ كبري من طرف خليجي أراد أن يحقق مكاسب
فردية عىل حساب املكاسب الجامعية لدول الخليج
العريب ،فقتل يف الصميم الفكرة الرئيسية الجامعة
للعمل الخليجي املشرتك ،وأصبح املجلس اليوم بال
أساس أو مرتكز فكري ميكن أن يشد به عضده.
من هنا أصبح لزاما عىل دول الخليج العربية أن تؤسس
مرتكزا ً خليجياً جديدا ً جامعاً وشامالً ال يعيد العمل
الخليجي املشرتك إىل طريقة الصحيح وحسب بل

ويدفع به إىل األمام أيضاً .إن الخليجيني اليوم بحاجة
إىل أن يجلسوا مع بعضهم البعض ليحددوا هذا املرتكز
إذا ما أرادوا أن يتجاوزا حالة الندم الحامئة يف الجو
الخليجي حول حارض ومستقبل املجلس .فسؤال من
نحن؟ وماذا نريد من املجلس؟ يجب أن يكونا حارضين
يف ذهن جميع الخليجيني لتحديد مستقبل املنطقة.
ألن السري عىل ما نحن فيه من متزق لن يقوي املجلس
بل سيضعفه بشكل أكرب ،وعندها سنصبح أمام الخيار
األخري الذي ال مفر منه أال وهو إعالن املوت الرسمي
للمجلس ،ورمبا إقامة مجلس أو تنظيم خليجي جديد
بني دول تشرتك فيام بينها يف مرتكز فكري واحد يكفل
لها النجاح واالستمرار يف مواجهة ليس فقط التحديات
اإلقليمية والعاملية املحدقة بنا ولكن أيضاً للسري مبشوار
التنمية املتكاملة بني دولنا إىل املستقبل الذي ميكن أن
يحقق الخري لشعوب املنطقة.
نحن كلنا عىل قناعة بأنه لدينا من القيادات الخليجية
من هم قادرون بقوة عزميتهم وإرادتهم أن ينهضوا
بالعمل الخليجي املشرتك يف إطار مجلس التعاون
الخليجي الحايل أو يف إطار تنظيم جديد وفق مرتكز
فكري قوامه املصلحة الخليجية املشرتكة .فعلينا إذا أن
نقرر كخليجيني ما هو مرتكز عملنا الخليجي يف املرحلة
املقبلة.
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أخبار الشركات

 Northrop Grummanتؤمن أنظمة االستشعار الفضائية
 Payload Designوتجهيز سلسلة اإلشارات
 Signal-chain Processingالتي تستمر
ملدة  12شهرا تصميم أحامل مجموعة األقامر
الصناعية املقرتحة لرصد وتتبع التهديدات
الصاروخية املتقدمة واألرسع من الصوت.
وتعمل املرحلة الثانية عىل تقليل املخاطر الفنية
عن طريق استعراض التقنيات الحساسة الالزمة
لتتبع األسلحة املتقدمة ،مثل الصواريخ األرسع
من الصوت ،من الفضاء.
ويأيت هذا االختيار ليعزز الرشاكة القامئة بني
رشكتي  Northrop Grummanو MDA
واألوساط املعنية بالدفاع الفضايئ والصاروخي
بصورة أوسع ملواجهة التحديات الصعبة التي
تهدد األمن القومي .وستعرض الرشكة رؤيتها
حول كيفية إنتاج أنظمة االستشعار الفضائية
بكميات كبرية لخدمة العمليات الكونية املتزايدة.
وقال كينيث تودوروف ،نايئ رئيس مجلس
إدارة رشكة  Northrop Grummanألنظمة
الدفاع الصاروخي“ ،نحن رشكة رائدة يف مجال

التكنولوجيا ظلت عىل مدار عقود طويلة
تدعم املهام الفضائية ومهام الدفاع الصاروخي
الخاصة بعمالء حكومتنا ،ويعكس برنامج “نظام
االستشعار الفضايئ التتبعي الباليستي األرسع من
الصوت ( )HBTSSتعهدا مهام يتيح لنا رصد
التهديدات املتقدمة مثل الصواريخ األرسع من
الصوت بصورة غري مسبوقة .وإذا نجحنا يف رصد
تلك التهديدات فسنكون قادرين عىل التخلص
منها”.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة Northrop
 Grummanتقوم حاليا بتنفيذ املرحلة الثانية
من الربنامج املذكور بناء عىل األفكار التي
تم طرحها خالل املرحلة األوىل .وسيتم تنفيذ
العمل يف مواقع الرشكة املختلفة داخل الواليات
املتحدة .وتعتمد نطريتنا تجاه الصواريخ األرسع
من الصوت والدفاع الصاروخي الباليستي عىل
التقنيات املستخدمة يف مجاالت عديدة من
خوض الحروب ،بدءا من البحر وانتهاءا بالفضاء،
وعىل املجاالت الكهرومغناطيسية والسربانية.

تستعد لشراء شركة GDI Simulation

التي تنتجها رشكة  MBDAلخدمة الجيش الفرنيس
والجيوش األجنبية .ويف غضون سنوات عديدة نجحت
الرشكة يف بناء سمعة عاملية لها يف مجال األنظمة
الليزرية املأمونة عىل األعني ،وتقدم خدماتها ودعمها
ملراكز التدريب الربية التابعة للجيش الفرنيس.
ومن املقرر أن تواصل رشكة GDI Simulation
عملياتها بصورة مستقلة يف ظل تبعيتها لرشكة
 MBDAكمقاول رئييس ل “املديرية العامة للتسلح”
)Direction générale de l’armement (DGA
ألجهزة املحاكاة وكرشكة موردة لرشكة MBDA
وقال إيريك بريانجيه ،املدير التنفيذي لرشكة ،MBDA
إن “االستحواذ عىل رشكة  GDI Simulationمن
شأنه أن يعزز وضع رشكة  MBDAيف مجال أجهزة
املحاكاة ،السيام يف مجال ميادين القتال ،عن طريق
الجمع بني خربة رشكة  MBDAيف مجال الصواريخ
واملحاكاة والقدرات واإلمكانيات الصناعية لدى رشكة
 GDI Simulationمن أجل تطوير وإنتاج وصيانة
أجهزة التدريب لطرح حل متكامل لخدمة عمالئها
يف الداخل والخارج”.

وقع االختيار عىل رشكة Northrop Grumman
 Corporationمن بني أربع رشكات فائزة أخرى
لتنفيذ املرحلة الثانية من تجربة Prototype
 Payload Designوتجهيز سلسلة اإلشارات
 Signal-chain Processingالخاص بربنامج
“نظام االستشعار الفضايئ التتبعي الباليستي
األرسع من الصوت Hypersonic and Ballistic
 )Tracking Space Sensor (HBTSSالتابع ل
“وكالة الدفاع الصاروخي” Missile Defense
)Agency’s (MDA
وستخترب املرحلة الثانية من تجربة Prototype

MBDA

وقعت رشكة  MBDAعقدا لرشاء رشكة GDI
 Simulationمن رشكة إيرباص مع خضوع العقد
النهايئ لرشوط اإلغالق التنظيمية regulatory
 .closing conditionsومل يتم اإلفصاح عن رشوط
العقد.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة GDI Simulation
واحدة من أهم الرشكات الفرنسية الرائدة يف مجال

املحاكاة لخدمة القوات املسلحة الفرنسية .وتندرج
رشكة  ،GDI Simulationالتي تتخذ من Ile de
 Franceمقرا لها ،تحت بنذ الرشكات الصغرية
واملتوسطة الحجم ،ويعمل بها أكرث من  70موظفا
وبلغت مبيعاتها  15مليار يورو يف عام  .2018وتقوم
الرشكة بتطوير وتجميع ودمج وصيانة أجهزة املحاكاة
الخاصة باملركبات الربية وصواريخ ميادين القتال
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Raytheon

تكـشـف النقــاب عن جهــاز محاكـاة جــديد

كشفت رشكة  Raytheonالنقاب
مؤخرا عن جهاز تدريب عسكري
جديد خالل مناسبة I/ITSEC
التي تعترب من أهم املناسبات
العاملية يف مجال التصميامت
واملحاكاة والتدريب .ويستخدم
جهاز تدريب الجنود االفرتايض
املعتمد عىل بيئة التدريب
الصناعي Synthetic Training
Environment
Soldier
 )Virtual Trainer (STE SVTالواقع
االفرتايض يف تدريب عدة جامعات من الجنود
عىل سيناريوهات متعددة مع استخدام أسلحة
حقيقية وافرتاضية.
وقد جرى تصميم جهاز املحاكاة االفرتايض
الجديد من أجل تدريب جنود املشاة الراجلة
(غري املحمولة) ،ويستخدم الجهاز أحدث
التطورات التكنولوجية ملنح الجنود جرعة

تدريبية كافية يف أقل وقت ممكن ومن أي
موقع أو مكان .ويؤمن الجهاز صورة واقعية
قابلة لالستدعاء يف أي وقت ،كام يضمن خفض
التكاليف وتجاوز التحديات اللوجستية املصاحبة
عادة ملهام التدريب املحفوفة باملخاطر.
وقال بوب وليامز ،نائب رئيس مجلس إدارة
رشكة  Global Training Solutionsلدى رشكة
 Raytheonلجمع املعلومات االستخباراتية
واملعلومات والخدمات ،إن “تقنية Raytheon
تهيئ االخصائيني يف جميع أنحاء العامل لالستعداد
لتنفيذ بعض من أهم املهام ،ونعمل حاليا عىل
تكييف مفاهيمنا حول التدريب مع التقنيات

الناشئة مثل الواقع املعزز augmented reality
والواقع االفرتايض  virtual realityوالذكاء
االصطناعي  artificial intelligenceواألمن
السرباين  cybersecurityوالبيانات الكبرية big
 ،dataمن أجل التفاعل مع التدريب العسكري
وتأمينه بصورة غري مسبوقة”.
وتقوم رؤية بيئة التدريب الصناعي Synthetic
 Training Environmentلدى الجيش األمرييك
عىل خلق بيئة صناعية مشرتكة لتدريب الجنود
معا من أي مكان يف العامل .ويأيت جهاز تدريب
الجنود االفرتايض املعتمد عىل بيئة التدريب
الصناعي ( )STE SVTالذي أنتجته رشكة
 Raytheonليتعامل مع هذا التحدي ،كام يهدف
الجهاز إىل تغيري أساليب التدريب العسكري.
ومن املقرر استبدال أجهزة املحاكاة الضحمة
الحالية بسامعات رأس  AR/VRمحمولة
وموصولة بجهاز كمبيوتر محمول وميكن نقلها
يك يستخدمها الجنود يف أي مكان ويف أي زمان.

شركة  KBRتستعد لتحديث البحرية األمريكية

وقع اختيار قيادة أنظمة حرب املعلومات البحرية
Naval Information Warfare Systems
 )Command (NAVWARعىل KBR’s
 Government Solutions U.S. businessلرتكيب
أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت والحاسب اآليل
واملعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
( )C4ISRاملنصوبة عىل الساحل يف مواقع مختلفة
عىل مستوى العامل.
وقد وقع اختيار القيادة عىل رشكة  KBRكواحدة
من بني مثاين رشكات فائزة بعقد غري محدد املدة

أو الكمية ألنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت
والحاسب اآليل واملعلومات االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع ( )C4ISRاملنصوبة عىل الساحل .وتصل
قيمة العقد إىل  986ماليني دوالر كحد أقىص ،وميتد
ملدة خمس سنوات بصفة مبدئية باإلضافة إىل خمس
سنوات إضافية أخرى.
وتستعد رشكة  KBRألداء مجموعة من الخدمات
طبقا لهذا العقد ،مثل صيانة وتحديث أنظمة القيادة
والتحكم واالتصاالت والحاسب اآليل واملعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع ()C4ISR
وتركيب أنظمة جديدة .وقد تشمل هذه الخدمات
التخلص من وتحديث املرافق الساحلية الحالية
وإدارة الربامج واملشاريع والتصميامت الهندسية
والتدريب والتصميامت املتعلقة بالرتكيبات وتركيب
أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت والحاسب اآليل
واملعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
( )C4ISRاملتكاملة.

وقال بايرون برايت ،املدير التنفيذي لرشكة ،KBR
إن “الرشكة تستعد لتزويد الجيش بالوسائل واألنظمة
الكفيلة مبنحه ميزة التفوق يف مسارح العمليات
الفعلية واالفرتاضية” .وأضاف أن “وجود بنية تحتية
حديثة وعىل أعىل مستوى ألنظمة القيادة والتحكم
واالتصاالت والحاسب اآليل واملعلومات االستخباراتية
واملراقبة واالستطالع ( )C4ISRأمر رضوري إلجراء
تحليل شبه فوري للمخاطر يؤدي يف النهاية إىل أفكار
قابلة للتنفيذ وتقليل املخاطر عىل املنشآت الحيوية
واألفراد” .وتسخر رشكة  KBRخربتها وخدماتها
التخصصية لخدمة العمالء األمريكيني والتجاريني
يف قطاعي االستخبارات والدفاع يف جميع أنحاء
العامل .وتساهم خربة الرشكة يف مجال أنظمة القيادة
والتحكم واالتصاالت والحاسب اآليل واملعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع ( )C4ISRيف ربط
وحامية الربامج العسكرية األمريكية ووضعها عىل
قمة التفوق التكنولوجي.
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أخبار الشركات

L3Harris Technologies

تـحصــــل علـــــى عقــد بقيمــة  50مليــون دوالر
مـــن ســــالح المارينـــز األمريكـــي
حصلت رشكة L3Harris
 Technologiesمؤخرا عىل
عقد تسليم ومتابعة أجهزة
الالسليك Falcon III AN/
PRC-160 HFوملحقاتها
بقيمة  50مليون دوالر من
سالح مشاة البحرية (املارينز)
األمرييك يف إطار برنامجه
لتحديث جهاز الالسليك
 Radio IIذي الرتدد العايل.
ويأيت أمر الرشاء هذا يف
إطار عقد تسليم غري محدد
وكمية غري محددة IDIQ
مدته خمس سنوات يف
إطار “برنامج جهاز الالسليك
املحمول” Navy Portable
 Radio Programmeالذي
حصلت عليه الرشكة يف عام
.2017

وقد وقع اختيار سالح املارينز عىل جهاز
الالسليك  AN/PRC-160يك يحل محل أجهزة
الالسليك العالية الرتدد القدمية التي أنتجتها
رشكة  .L3Harris Technologiesويعترب جهاز
الالسليك  AN/PRC-160جهازا حديثا إلجراء
االتصاالت فيام وراء خط الرؤية beyond-line-
 of-sight communicationsيف املناطق التي
ال تغطيها شبكة األقامر الصناعية .كام يتميز
الجهاز الجديد بأنه واحد من أخف وأرسع
أجهزة الالسليك املحمولة العالية الرتدد املتاحة يف
األسواق حاليا والذي يفوق قوة األجهزة القدمية
بأكرث من عرش مرات.
وتفيد التقارير أن جهاز الالسليك ذا املوجة
العريضة النطاق يعترب أيضا الجهاز املحمول ذا
الرتدد العايل الوحيد عىل مستوى العامل الذي
يلبي املتطلبات القياسية الجديدة الخاصة
بتحديث التشفري .كام يسمح تصميم الجهاز
املعتمد عىل الربمجيات بتحديث التشفري وهو ما
يضمن بقاء املعلومات املهمة مأمونة ،كام يسمح

AIRBUS

تدعم الطائرة المروحية Tiger

وقعت رشكة  Airbus Helicoptersو”هيئة
التعاون املشرتك يف مجال التسلح” Organisation
Conjointe de Coopération en matière
 )d’Armement(OCCARعقدا لترسيع معدل
إنتاج الطائرة املروحية  Tigerاملوجودة يف صفوف
الخدمة حاليا لدى الجيوش الفرنسية واألملانية
واإلسبانية.
وبفضل عقد الدعم الطويل األجل هذا ،سيكون
من املمكن تأمني درجة استعداد الطائرة املروحية

 Tigerوتقديم الدعم الالزم لها خالل العقد
القادم وما بعده .ويغطي العقد بنودا مهمة مثل
استمرار عملية التطوير واإلصالح وقطع الغيار مع
كافة الرشكات املوردة املعنية .عالوة عىل ذلك،
يلبي العقد االحتياجات التفصيلية لكل عميل وفقا
ملتطلباتهم التشغيلية وأوجه االستخدام .ففي فرنسا،
عىل سبيل املثال ،ينص العقد عىل توفري قطع الغيار
الالزمة بنسبة  98%وتبسيط اإلجراءات الخاصة
باإلمدادات اللوجستية حيث ستتوىل رشكة Airbus

بالقيادة والتحكم يف املناطق املقفرة املعزولة،
باإلضافة إىل خاصة التحدث وإرسال املعلومات
من عىل مسافات بعيدة وإمكانية تبادلها بني
القوات األمريكية وقوات التحالف.
وقال دانا مهنريت ،مدير أنظمة االتصاالت برشكة
 ،L3Harris Technologiesإن “جهاز الالسليك
 AN/PRC-160يوفر أعىل مستويات األمان
واملرونة التي يحتاجها سالح املارينز لتنفيذ
برامجه لتحديث أجهزة الالسليك التكتيكية،
عالوة عىل قدرة الجهاز غري املسبوقة التي يؤمنها
لقوات املارينز يف ميادين القتال” .وأضاف أن
“هذا النوع من أجهزة الالسليك يتميز برسعته
الفائقة وقدرته عىل إجراء االتصاالت العالية
الرتدد من عىل مسافات بعيدة ،وهو ما يلبي
متطلبات السالح امللحة”.

 Helicoptersبصورة مبارشة مسؤولية تأمني قطع
غيار جديدة باإلضافة إىل قطع الغيار املستصلحة
والبنود القابلة لالستبدال.
وقال برونو إيفن ،املدير التنفيذي لرشكة Airbus
“ ،Helicoptersنفخر مبنحنا الفرصة لتقديم الدعم
لطائرات  Tigerعىل املدى الطويل ،السيام عندما
يتم نرش بعض هذه الطائرات بصورة مستمرة يف
مسارح العمليات املهمة .ومينح هذا العقد عمالءنا
الفرصة لتخطيط عمليات الدعم خالل العقد
القادم” .وقد جرى تسليم  183طائرة  Tigerلفرنسا
وأملانيا وإسبانيا وأسرتاليا حتى اآلن ،وسجلت هذه
الطائرات أكرث من  130,000ساعة طريان حتى اآلن.
وقام الجيش الفرنيس أوال بنرش هذه الطائرة يف
أفغانستان يف عام  ،2009وتبعه بعد ذلك الجيشان
األملاين واإلسباين بفرتة وجيزة .وتواصل الطائرة أداء
دورها يف مسارح العمليات املختلفة بفضل مرونتها
وقدرتها العاليتني عىل التخفي واملناورة كطائرة
مروحية هجومية.
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شركة  Cubic Corporationتتعاقد على تسليم “نظام
التدريب القتالي”  P5 CTSالخاص بالطائرة Typhoon
أعلنت رشكة  Cubic Corporationمؤخرا أن
رشكة  )Cubic Global Defense (CGDلألنشطة
للتجارية التابعة لها وقعت عقدا مع رشكة BAE
 Systemsلتوريد “نظام التدريب القتايل” P5
 )Combat Training System (P5CTSضمن
إطارتسليم إحدى طائرات Eurofighter Typhoon
أحد العمالء الخارجيني .ويشمل العقد األنظمة
الثانوية املجوقلة )airborne subsystems (pods
الخاصة بالنظام املشار إليه واملتعلقة باألنظمة
الثانوية األرضية والدعم اللوجستي .ويؤمن “نظام
التدريب القتايل” ( )P5CTSالذي أنتجته رشكة
 Cubic Corporationقدرات تدريبية حية عىل
املهام بالنسبة للتدريب املتقدم عىل األسلحة
والتكتيكات العسكرية .ويهدف النظام املشار إليه
إىل تعزيز التدريب عىل االلتحام الجوي لدى الجيش
األمرييك وجيوش التحالف ومتكني الطائرات الحربية
املقاتلة من التدريب أثناء املهام القتالية.
وقال جوناس فيوروكرونا ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
ومدير عام أنظمة التدريب الجوي برشكة Cubic

“ ،Global Defenseإننا سعداء للغاية باستثامر
عالقتنا الطويلة برشكة  BAE Systemsوبحرصنا
عىل أن يظل “نظام التدريب القتايل” ()P5CTS
جزءا أساسيا من القدرات التدريبية لدى الطائرة
 ”Typhoonومىض فيوروكرونا يقول “إن “نظام
التدريب القتايل” ( )P5CTSميكن القوات الجوية
من إجراء تدريبات حية عىل أعىل مستوى من
الدقة وقابلية التشغيل املتبادل عىل مستوى أسطول
الطائرات املقاتلة من أجل الوصول إىل أعىل درجات
االستعداد يف كل ساعة من ساعات الطريان .ويتميز
نظامنا املذكور بأنه يضع معايري قياسية للتدريبات
املشرتكة وتدريبات قوات التحالف عن طريق إجراء
التمرينات من عىل مستوى الوحدة إىل التمرينات
عىل مستوى القوات املشرتكة والقوات الضخمة”.
ومن املعلوم أن التدريب عىل كيفية مواجهة
التهديدات املتقدمة التي تشكل خطرا عىل عمليات
القتال الجوي يحتاج إىل وسائل تدريبية قابلة
للتعديل وعىل أعىل مستوى من الدقة .وقد جرى
تصميم “نظام التدريب القتايل” ( )P5CTSبحيث

يؤمن حلوال مأمونة وقابلة للتعديل والتطوير
مستقبال من أجل تقديم الدعم الالزم ملتطلبات
املقاتالت الحربية يف مهام التدريب القتايل جو – جو
وجو – أرض وأرض – جو.
ويساهم هذا النظام املستخدم عىل مستوى العامل
يف تعزيز التدريب شبه الفوري أو التدريب عقب
املهام عن طريق عرض صورة جوية حية وتسجيل
بيانات املهمة وفصل عمليات االشتباك لدى األسلحة
 adjudicating weapons engagementsوتبادل
املعلومات الخاصة بالزمان واملكان واملوقع Time,
)Space and Positioning Information (TSPI
بني الطائرات املشاركة أثناء الطلعات التدريبية.
وتشمل املكونات الرئيسية ل “نظام التدريب القتايل”
(“ )P5CTSأنظمة” “ ”podsاألجهزة املجوقلة
املأمونة املثبتة عىل منت الطائرة واملوصولة بنظام
تحديد املواقع عامليا  ،GPS-enabledباإلضافة إىل
املحطات األرضية التي تساعد أطقم القيادة الجوية
يف إجراء ومراقبة والتحكم يف تدريبات القتال الجوي
واستعراض معلومات ما بعد الرحلة.

Techmodal

تفوز بعقد البحرية الملكية البريطانية

نجح خرباء املعلومات لدى رشكة  ، Techmodalالتي
تتخذ من مدينتي بريستول ولندن مقرا لها ،مؤخرا يف
الفوز بعقد إلحداث تغيري جذري إيجايب يف األفراد
وأساليب التحليل واالتصاالت الرقمية املتعلقة بها
لدى سالح البحرية املليك الربيطاين.
وستقدم رشكة  Techmodalالدعم الالزم لكبار

القادة العسكريني لدى قيادة البحرية الربيطانية يف
برامجهم الرامية إىل إحداث تغيري شامل يف سالح
البحرية خالل  1000يوم ،حيث ستقوم الرشكة ببناء
وتسليم ودعم علم البيانات  data scienceوأساليب
التحليل واألنظمة الرقمية املدعومة من قبل الرشكات
الصناعية الكربى وخرباء التصنيع مثل رشكات

 Karmaramaو  Kainosو  PA Consultingو
 PwCو  Deloitteو  Oliver Wymanو  Havasو
 Palantirمبوجب هذا العقد.
ومن الجديري بالذكر أن رشكة  Techmodalسبق وأن
أجرت تعديالت جذرية شاملة اتخذت شكل أنظمة
رقمية مصممة خصيصا ألساليب التحليل tailored
 Digital People Analytics Solutionsلخدمة
قيادة البحرية الربيطانية عىل مدار العامني املاضيني،
ونجحت الرشكة يف تشكيل فريق موسع لإلرشاف عىل
وحدة تعتمد عىل علم البيانات.
وقال جاريث فوجان ،مدير رشكة  ،Techmodalإن
“الفوز بهذا العقد ميثل نتيجة رائعة بالنسبة لرشكة
 Techmodalورشكائها .ونحن سعداء للغاية بالجمع
بني علم البيانات واألنظمة الرقمية والتعاون مع
رشيك عاملي ملساعدة سالح البحرية املليك الربيطاين
يف إحداث تغيري جذري يف سلوك األفراد”.
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إطالق أكاديمية CAE TRAX

خالل مؤتمر التدريب على الخدمات البينية/التدريب الصناعي والمحاكاة والتعليم Interservice/Industry Training,
 ،)Simulation, and Education Conference (I/ITSECوهو عبارة عن مؤتمر للتدريب العسكري والمحاكاة ،الذي
اختتم فعالياته مؤخرا ،أطلقت شركة  CAEأكاديمية  CAE TRAXوهي التي تعتبر بمثابة متوالية للتدريب المتقدم
المتكامل بهدف الحصول على معدل أسرع وأكثر من اإلنتاجية عند تدريب الطيارين العسكريين المبتدئين.

كام أطلقت الرشكة أيضا منصات تدريب عىل الواقع
االفرتايض الرسيع )Sprint Virtual Reality (VR
 trainerالذي يشكل جزءا ال يتجزأ من أكادميية
 CAE TRAXإلتاحة التعلم الذايت self-paced
 learningيف بيئة افرتاضية كاملة عالية الدقة.
ويأيت مركز التدريب عىل الواقع االفرتايض مجهزا
متاما بسامعات الرأس واألزرار التي تعمل باللمس
ومفاتيح التحكم الجوي الحقيقية وجهاز CAE
 Medallionإلنتاج الصور ومدرب  CAEاالفرتايض،
عالوة عىل االستفادة من “األفكار والتقييامت
القياسية شبه الفورية” CAE Rise (Real-time
 )insights and standardised evaluationsيف
المرحلة األولية
عملية منح الدرجات والتقييم بصورة إيجابية.
وخالل مؤمتر التدريب عىل الخدمات البينية /متثل أكادميية  CAE TRAXنظام تدريب ذايت يركز
التدريب الصناعي واملحاكاة والتعليم ( )I/ITSECعىل الطالب ،وهو نظام يعتمد عىل عدة عنارص
أجرت رشكة  CAEتجارب عملية عىل أساليب
التدريب التي تتبعها أكادميية CAE TRAX
مثل أساليب التعلم الرقمية ومنصات التدريب
عىل الواقع االفرتايض الرسيع ( )VRوجهاز
 T-6Cللتدريب الجوي .وأثبتت تلك التجارب
تطور متوالية التدريب – “تعلم ثم مارس ثم أد”
 Learn, Practice, Performاعتامدا عىل “األفكار
والتقييامت القياسية شبه الفورية”  CAE Riseمن
أجل تحليل البيانات وإجراء التحليل التنبؤي الالزم
ملواصلة التحسينات والتدريب املغلق الحلقات
closed-loop training

وثيقة االرتباط ببعضها البعض ضمن إطار نظام
تعليم تكيفي مغلق الحلقات مبساعدة الهواتف
املتحركة .وتم تصميم نظام التدريب الشامل
واملتكامل هذا من أجل تعظيم فائدة الطيار
املتدرب خالل رحلته من التدريب قبل التخرج إىل
قيادة الطائرات الفعلية.
وقال جو آرمسرتونج ،نائب رئيس مجلس إدارة
رشكة  CAEلشؤون العمليات التجارية الدولية
واملنتجات واألنظمة ،إن “الجيوش العلمية تواجه
اليوم تحديات حالية ومتزايدة لتخريج الطيارين
بوترية أرسع وعىل قدر أكرب من الكفاءة دون أن يؤثر
ذلك سلبا عىل معايري الجودة املعروفة التي يتميز
بها تدريب الطيار الحريب” .وأضاف أن “التقنيات
الرقمية الحالية مثل الواقع االفرتايض والذكاء
االصطناعي وأساليب تحليل البيانات أصبحت تؤمن
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أسلوبا جديدا لتدريب الطيارين – أسلوب أكرث
ذاتيا وتكيفا مع تعلم الطالب .وكمؤسسة راشدة
يف مجال أنظمة التدريب ،تقدم أكادميية CAE
 TRAXالحل األمثل إلعادة تقييم أسلوب الطالب
العسكريني من حيث التعلم واملامرسة واألداء أثناء
رحلتهم إىل أن يصبحوا طيارين فعليني”.
فالطالب العسكريني يستخدمون ،بادئ ذي بدء،
األساليب الرقمية مثل تطبيقات الهواتف املتحركة
واملساقات االفرتاضية املستندة إىل الواقع يف معرفة
وفهم مهام وقواعد التدريب .وتؤمن املناهج عملية
اإلدراك األكادميي ملهمة أو ضوابط التدريب عن
طريق االستعانة بتطبيقات الهواتف املتحركة االيت
تؤمنها أكادميية  .CAE TRAXويستطيع املتدرب
مراقبة وضعه يف مقابل أهداف التدريب من أجل
متابعة التامرين والنتائج ،كام ميكنه الدخول عىل
املساقات والتحكم يف جداولها الزمنية ومتابعة
إظهار المهارة
التطور املقارن وحجز املساعدات التعليمية وغريها.
عالوة عىل ذلك ،تعطي برامج التدريب املعتمد وتهدف املرحلة األخرية من رحلة املتدرب
عىل الحاسب اآليل  Computer-based-trainingالتدريبية إىل إظهار قدرته عىل تطبيق ما تعلمه
 (CBT) modulesمقدمة تفصيلية حول املواضيع
املختلفة ،وتقوم أرشطة الفيديو بطرح مناذج
لألفعال وردود األفعال املثالية أثناء مراحل
تطور مستوى املتدرب .ومبجرد متكن املتدرب
من هضم النظريات األساسية هضام كامال ينقل
املتدرب إىل املرحلة التدريبية التالية عن طريق
املواد عالية الدقة واملعززة بالواقع االفرتايض التي
تضع املتدرب أمام سيناريوهات مختلفة وتنمي
لديه الوعي امليداين الالزم لشحذ مهاراته.
املامرسة هي الطريق إىل الكامل
تؤمن املرحلة التالية من أكادميية CAE TRAX
املامرسة الفعلية للمتدرب داخل منصات التدريب
الرسيعة القامئة عىل الواقع االفرتايض CAE Sprint
 VR trainerاملجهزة بأزرار تحكم حقيقية ووجود
مدرب افرتايض وعمل تقييم ألداء املتدرب اعتامدا
عىل “األفكار والتقييامت القياسية شبه الفورية”
 . CAE Riseويبدأ املتدرب هذه املرحلة بعد
التعرف عىل قمرة القيادة وفهم وترية األحداث.
وبعد ذلك ،ميارس املتدرب ما تعلمه داخل
منصات التدريب الرسيعة القامئة عىل
الواقع االفرتايض عن طريق استخدام الجهاز
 CAE Medallionإلنتاج الصور الذي يقدم
بيئة افرتاضية واقعية أكرث من منصات التدريب

الرسيعة التقليدية القامئة عىل الواقع االفرتايض.
ويتأىت االنغامس البرصي  Visual immersionعن
طريق سامعة األذن القامئة عىل الواقع االفرتايض
املجهزة بصور خارجية عالية الوضوح وحدة برصية
مبعدل  20/20لقراءة لوحة العدادات .وتأيت أدوات
التحكم يف الطائرة مثل عصا القيادة ودواسة
الوقود  throttleوبداالت الدفة rudder pedals
واإلشارات املادية  physical cuesاملعززة باللمس
واهتزاز املقعد لتمنح املتدرب بيئة افرتاضية شاملة
عىل أعىل قدر من الواقعية داخل منصة تدريبية
رسيعة عالية الدقة قامئة عىل الواقع االفرتايض
ومتطورة رغم قلة تكاليفها .ويأيت وجود مدرب
افرتايض للتدخل املبارش ،وعمل تقييم لقياس مدى
تحصيل املتدرب ليقدما الدعم الالزم لتطور مستوى
املتدرب.

ومامرسة خالل املرحلتني السابقتني .وعادة ما يرافق
املتدرب معلم طريان ،حيث يقوم املتدرب بتطبيق
قواعد الطريان خالل رحلة لتقييم أدائه داخل نظام
عايل الدقة للتدريب عىل الطريان أو داخل جهاز
للمحاكاة .ويأيت تقييم املعلم مدعوما ب «األفكار
والتقييامت القياسية شبه الفورية» CAE Rise
للتأكد من نجاح املتدرب ومدى جاهزيته .كام يتم
استخدام هذه األفكار والتقييامت أيضا يف تحويل
نتائج كل متدرب إىل بيانات أمام كافة املتدربني،
األمر الذي مينح املدربني واإلداريني الفرصة ملتابعة
التوجهات وتحديد الثغرات وتعظيم الفرصة
الكفيلة بتحسني املستوى باستمرار.
وتساهم منصة التدريب الرسيعة القامئة عىل الواقع
االفرتايض  CAE Sprint VR trainerيف متكني
املتدرب من مامرسة مهامه التدريبية وإجراءات
ومناورات التدريب داخل بيئة افرتاضية شاملة
قليلة التكلفة .وقامت رشكة  CAEبتعزيز الواقع
ومستوى الدقة لدى منصة التدريب الرسيعة
القامئة عىل الواقع االفرتايض مقارنة مبنصات
التدريب األخرى عن طريق تأمني رؤية حادة
وتفاعل تام مع قمرة القيادة وتأمني الحصول
عىل النتائج عن طريق اللمس واستخدام
الجهاز  CAE Medallionإلنتاج الصور
من أجل تكوين قاعدة بيانات .باإلضافة
إىل ذلك ،تحتوي منصة التدريب
الرسيعة القامئة عىل الواقع االفرتايض
عىل مدرب افرتايض من إنتاج رشكة CAE
لتأمني عمليتي التدخل والتصحيح السمعي
وقياس مدى تقدم املتدرب ودرجة إجادته.
وقال فيليب بريي ،مدير إدارة التكنولوجيا
والدفاع واألمن برشكة  ،CAEإن “الرشكة
أطلقت يف العام املايض برنامج بحوث وتطوير
املعلومات الرقمية بغرض تحديث الجيل التايل
من أنظمة التدريب .وأضاف أن “أكادميية
 CAE TRAXومنصة التدريب القائم عىل الواقع
االفرتايض CAE Sprint Virtual Reality trainer
ليسا سوى مثالني اثنني عىل التحول الرقمي الذي
أدخلناه عىل تدريب الطيارين بهدف التصدي
للتحديات الخطرية للغاية التي يتعرض لها عدد
كبري من الجيوش لرفع كفاءة الطيارين بوسائل
قليلة التكلفة”.
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سالح البحرية األرجنتيني يقع اختياره
على iXblue
قامت مؤخراً الشركة التضامنية  ،Kershipالتي أسستها كل
من مجموعة  Naval Groupو شركة  ،Piriouالمتخصصتين في
بناء السفن العسكرية ،باختيار  iXblueللحلول المالحية لتجهيز
ثالث سفن جديدة للدوريات البحرية (نوع  )OPV 87يجري
إنشاؤها لسالح البحرية األرجنتيني .وسوف تسهم
أنظمة المالحة بتقنية القصور الذاتي  Marinsووحدات
توزيع البيانات ( )DDUمن نوع  Netansفي توفير
المالحة لهذه السفن المستقبلية الثالث.

وتعترب  Kershipرشيكاً قدمياً ملجموعة Naval
 Groupورشكة  Piriouيف مجال
الربامج البحرية؛ مثل
فرقاطات الدفاع

والتدخل املستقبلية
( )FDIوالسفن متعددة املهام ( )B2Mالتابعة
للبحرية الفرنسية ،غري أن هذه هي املرة األوىل التي
يختار فيها مشغل السفن  iXblueألنظمة السفن.
من جانبه قال جان مارك بينوي ،مدير املبيعات:
“يعد اختيار  Kershipلحلول  iXblueألنظمة
املالحة لسفن الدوريات الثالث الجديدة التي هي
قيد البناء حال ًيا مصدر فخر ملجموعتنا .وسوف تنضم
هذه السفن إىل طرادات من طراز دراموند (من
نوع  ،)A69وزوارق الدورية املجهزة بالصواريخ
املوجهة من طراز  Intrepidaوفرقاطة Rosales
من نوع  MEKOالتابعة للبحرية األرجنتينية،
واملجهزة مسبقاً بتقنيتنا”.
عىل منت أكرث من  650سفينة سطح ومنصات
غواصة ،تلبي أنظمة املالحة  Marinsووحدات
توزيع ومعالجة البيانات  Netans DDUاملتطلبات
الصارمة للسفن القتالية الحديثة املتطورة .كام
تسهم تقنية جريوسكوب األلياف الضوئية ،من

 ، iXblueيف متكني
أنظمة املالحة بالقصور الذايت
 Marinsمن توفري أداء عا ٍل ومعلومات
دقيقة عن املوقع والعنوان والسجل والرسعة يف أي
بيئة ،مبا يف ذلك عند تعذر الوصول إىل إشارات نظام
املالحة عرب األقامر الصناعية  GNSSأو التشويش
عليها.
يعد نظام توزيع ومعالجة البيانات Netans
 DDUمكونًا رئيس ًيا يف نظام املالحة ،حيث يتفاعل
مبارشة مع مستشعرات السفينة ،ويقوم بالحصول
عىل البيانات وتحليلها وربطها وتوزيعها عىل جميع
األنظمة املوجودة عىل منت السفينة .بينام توفر
سلسلة  Netansمعلومات تنقل متسقة ودقيقة
يف بعض بيئات التشغيل األكرث تحدياً ،مع معالجة
تحديات األمن السيرباين التي تواجهها البحرية
الرائدة يف العامل.
مضاعفة اإلمكانات
يشمل الربنامج رشاء سفينة دوريات أعايل البحار
 - L’Adroitاملصممة وفقًا لتصميم OPV-87 /
 Gowindالذي استخدمته البحرية الفرنسية بني

عامي  2012و 2018
 ،وبناء ثالث سفن جديدة
بنفس التصميم األسايس ،مع إدخال تغيريات
تالئم متطلبات األرجنتني .ويف  2ديسمرب  ،2019تم
تسليم الربنامج إىل البحرية األرجنتينية قبل شهرين
من املوعد املحدد وبعد  10أشهر فقط من أعامل
الرتقية والتحديث .وقد رفعت سفينة دوريات أعايل
البحار  OPV L’Adroitالعلم األرجنتيني وأصبحت
تس ّمى  .A.R.A. BOUCHARDوسوف يتم
تسليم سفن دوريات أعايل البحار  OPVsالثالث
األخرى اعتبا ًرا من أبريل  2021مبعدل سفينة واحدة
كل ستة أشهر.
منذ منتصف فرباير  ،2019نفذت فرق Naval
 Groupإغالقاً تقنياً كبريا ً من أجل تعزيز إمكانات
السفينة لصالح البحرية األرجنتينية ولتكييفها مع
احتياجاتهم.
تم تنفيذ عمليات رئيسية عىل وجه الخصوص
لتعديل نظام القتال لجعله متوافقًا مع احتياجات
العميل ،ولتعزيز قدرات السفينة من خالل تعديل
نظام الدفع ،وزيادة استقالليتها من خالل تعزيز
قدرتها عىل إنتاج املياه العذبة وتزويد السفينة
مبدفع عيار  30ملم .كام تلقى طاقم البحرية
األرجنتينية املستقبيل تدريبات خاصة عىل املالحة
من فريق  Naval Groupالذي قدم أيضً ا الدعم
اللوجستي والوثائقي الالزم.

دبلوماسية البيانات ()2

بقلم  :د .مها الراشد
أكاديمية وكاتبة بحرينية

malrashid@uob.edu.bh

في المقال السابق ،بينت كيف
ان استخدام شبكات التواصل
االجتماعي لم يعد مقتصرا على
األفراد بل امتد ليشمل الدول
والمسؤولين فيها وهو أمر
متوقع لحرص القائمين على تلك
الشبكات على رفع كفاءتها من
خالل تحديثات مستمرة تتناسب مع
تفضيالت مستخدميها من جهة ،
ومن جهة أخرى من أجل الحفاظ
عليهم ورفع اعدادهم لتصل الى
ماليين المتابعين لماليين الحسابات
الرسمية والغير رسمية بما يشكل
عمليات اتصالية معقدة تختلف
أهدافها ما بين إيصال الرسالة
فقط الى التأثير في أفكار
مستخدميها بما يؤدي مع تراكم
الرسائل االتصالية على المدى
البعيد الى التأثير على االتجاهات.

واحتاملية تغيري اتجاهات مستخدمي شبكات التواصل
االجتامعي من قبل مستخدمني آخرين واردة جدا إذا
ما وضعنا بعني االعتبار الوقت الذي يستغرقه املستخدم
عىل هذه الشبكات والتعرض إىل مضامينها بشكل يومي
مقارنة بتعرضه للرسائل االتصالية يف عامله الواقعي!
هذه القدرة عىل التأثري أصبحت مدركة من قبل
املسؤولني عن السياسات الخارجية لدولهم ،وهو إدراك
وصل إىل حد االنضامم إىل العمليات االتصالية التي
تتم عرب هذه الشبكات واملشاركة يف وضع مضامينها
والتفاعل مع مضامني مرسلة من مستخدمني آخرين.
فبحسب دراسة أعدتها رشكة العالقات العامة العاملية
( ( Burson-Marstellerلقياس مدى نشاط وفعالية
رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية عىل شبكات
التواصل االجتامعي  % 97 ،من حكومات الدول
األعضاء يف األمم املتحدة وعددها  193متتلك حسابات
رسمية عىل شبكة “تويرت”  ،حيث رصدت الدراسة ما
يزيد عىل ال  900حساب فاعل عىل “تويرت” بينها 372
حسابا شخصيا  ،و 579حسابا مؤسسيا يعود جميعها
لرؤساء دول أو حكومات أو وزراء خارجية  ،ويتابعها ما
يزيد عىل الـ  485مليون مستخدم !
وما مييز مضامني الحسابات الرسمية وبعض الحسابات
الشخصية للمسؤولني عن غريها هو البيانات الواردة
فيها ،هذه البيانات يف حقيقتها رسائل مدروسة ومنتقاه
بعناية كونها تعرب عن سياسة دولة ومعنية بالتأثري
بشكل ما عىل فئات مستهدفة من مستخدمني نفس
الشبكة .هذه البيانات وما ينتج عنها من بيانات أفرزتها
عمليات التفاعل بني املستخدمني أصبحت شكال من
أشكال الدبلوماسية العامة يسمى بـ « دبلوماسية
البيانات» التي تنطوي عىل استخدام شبكات التواصل
االجتامعي وكذلك التكنولوجيات الرقمية لالستفادة
منها كمصادر للبيانات يف التواصل مع الدول األخرى
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والتعبري عن سياستها.
يف تقريرها األخري « دبلوماسية البيانات ،تحديث
الدبلوماسية يف عرص البيانات الضخمة» استعرضت
مؤسسة الدبلوماسية (( ))Diploاملفاهيم الرئيسية
املرتبطة بدبلوماسية البيانات واستخداماتها يف مجال
الشؤون الدولية وتحديدا فيام يخص جمع البيانات
والتقارير الدبلوماسية ،التفاوض ،االتصال والدبلوماسية
العامة ،والبيانات الخاصة بشبكات التواصل االجتامعي
وعالقتها بالقانون الدويل .كام ركز التقرير عىل البيانات
املرتبطة بالدبلوماسية والتي ُ تنتج بشكل آيل عرب
البيانات املتوفرة عىل شبكة االنرتنت مبا يعكس كم
ونوع االتجاهات واالرتباطات املختلفة التي تبني ان
البيانات الضخمة تتفاعل مع الدبلوماسية من خالل
 3طرق أولها :أنه باإلمكان استخدام البيانات الضخمة
كأداة لتفعيل الدبلوماسية وثانيها :أن البيانات الضخمة
تقدم جانب جديد يف أجندة الدبلوماسية واملفاوضات
الدولية املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية واألمن السيرباين
الدويل ،أما الطريقة الثالثة لتفاعل البيانات الضخمة مع
الدبلوماسية فهي تعترب البيانات الضخمة عنرص بإمكانه
تغيري أسلوب عمل الدبلوماسية خصوصا فيام يتعلق
بالجوانب الجيوسياسية والجيو اقتصادية.
خالصة القول إن البيانات الضخمة هي النفط الجديد
الذي ينبغي تكريره كام يقول الخرباء! وعملية جمعها
وتحليلها أصبحت مهمة رئيسية من مهام الدبلوماسية
الرقمية املؤثرة!
السطر األخري...
« ال توجد أزمة طاقة ..وال أزمة تعليم ..وال أزمة صحة
يف منطقتنا العربية ،لدينا أزمة إدارة ..نحن أمة متلك
مواردا ً عظيمة  ..وتضم كفاءات عظيمة ..ولكننا نفتقد
من يدير املوارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة» سمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم االمارات
العربية املتحدة حاكم ديب حفظه الله

السطر األخير
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أول طائرة مروحية من طراز Bell 505
تحلق في سماء أكاديمية „هورايزون“
الدولية للطيران
أعلنت شركة  ،.Bell Textron Incإحدى الشركات التابعة لشركة  ،.Textron Incمؤخرا تسليم أول مروحية من 12
طائرة مروحية من طراز  Bell 505ألكاديمية „هورايزون“ الدولية للطيران ،وجرى التسليم بموجب اتفاق تم توقيعه
خالل معرض دبي للطيران  .2019وقد جرى تعديل الطائرة  Bell 505للتدريب على الطيران وتجهيزها بمقصورة
قيادة زجاجية متكاملة تمكن الطيار من اإلحساس بمفاتيح التحكم الحديثة داخل طائرة أحادية المحرك.

وقال حارب ثاين الظاهري ،الرئيس التنفيذي ألكادميية
„هورايزون“ الدولية للطريان „ ،نحن سعداء بانضامم
املروحيات  Bell 505إىل أسطولنا الذي يعتمد عىل
الطائرات من طراز  ،Bellوستكون هذه اإلضافة
الجديدة جزءا ال يتجزأ من عملياتنا التدريبية،
وستمكننا من توسيع قاعدة قاعدتنا التدريبية”.
وقد تسلمت األكادميية الطائرة يف مصنع Mirabel
التابع لرشكة  Bellخالل حفل حرضه سعادة/
حارب ثاين الظاهري ،الرئيس التنفيذي ألكادميية
“هورايزون” الدولية للطريان ،وسعادة /فهد سعيد
الرقباين ،سفري دولة اإلمارات لدى كندا ،وسعادة /فهد

هرهرة اليافعي ،الرئيس التنفيذي لرشكة ،Cluster
والسيد /ستيف الفوا ،رئيس مجلس إدارة رشكة Bell
Helicopter Textron Canada Ltd
ورصح سمري رحامن ،مدير عام رشكة  Bellملنطقتي
أفريقيا والرشق األوسط ،بأن “الرشكة تفخر بدعم
واالحتفال بتسليم أول طائرة  Bell 505ألكادميية
„هورايزون“ الدولية للطريان ،وهي الطائرة التي
ستمثل إضافة كبرية ألسطول األكادميية ،وتعترب طائرة
مثالية لتدريب طياري الطائرات املروحية“.
ومن الجدير بالذكر أن أكادميية „هورايزون“ الدولية
للطريان تعترب واحدة من أكرب األكادمييات املستقلة

املتخصصة يف تدريب الطيارين عىل قيادة الطائرات
املروحية .وذكر بيان صادر عن األكادميية أن
األكادميية تفخر بتدريب الطيارين محليا وخارجيا،
وأنها ستستخدم الطائرات املروحية من طراز Bell
 505ملواصلة تدريب جيل جديد من الطيارين.
وقال ستيف الفوا ،رئيس مجلس إدارة رشكة Bell
„ ،Helicopter Textron Canada Ltdنود أن نقدم
جزيل الشكر ألكادميية „هورايزون“ الدولية للطريان
عىل زيارة مصنعنا يف  Mirabelوعىل تقديم الدعم
املتواصل لرشكة  ،Bellويرسنا أن نساهم يف تدريب
الجيل القادم من الطيارين”.
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وقال إيان داريس ،نائب رئيس مجلس إدارة رشكة
هوكر – باسيفيك لشؤون العمليات اإلقليمية
يف منطقتي الرشق األوسط واملحيط الهادئ ،إن
“القدرات الفريدة التي تتمتع بها الطائرة Bell 505
وقلة تكاليفها التشغيلية يجعالنها طائرة تدريب
مثالية .وتستقطب الطائرة قدرا كبريا من االهتامم
كطائرة تدريب بفضل قدراتها وقلة سعرها وسهولة
صيانتها وارتفاع مستويات األمن والسالمة لديها“.
أفضلية واضحة
تتمتع الطائرة  Bell 505 Jet Ranger Xبرؤية
استثنائية ،وتأيت أجهزتها املالحية املتقدمة وقلة
تكاليفها التشغيلية لتجعل منها طائرة رائعة لتنفيذ
عمليات أكادميية „هورايزون“ الدولية للطريان.
عالوة عىل ذلك ،تتمتع الطائرة بالتكنولوجيا
املتقدمة ،وتتمتع مقصورة القيادة لديها باملرونة
التي تتيح إمكانية تعديلها حسب رغبة العميل ،األمر
الذي يجعل الطائرة  Bell 505قادرة عىل تجاوز أي
تحد .وتعمل الطائرة كمنصة جديرة بالثقة لتنفيذ
العمليات التدريبية التي متكن الطيارين الجدد من
قيادة الطائرة بكل ثقة.
وتتمتع الطائرة  Bell 505مبفاتيح تحكم مزدوجة
اختيارية ،ونجحت الطائرة يف تسجيل  22,000ساعة
طريان عىل مستوى العامل ،ما يجعلها الحل األمثل
لتدريب الطيارين عىل قيادة الطائرات الحديثة
الحالية املجهزة مبقصورات قيادة زجاجية ومحركات
تخضع لتحكم  FADECوالتقنيات املتقدمة األخرى.
وتأيت هذه التقنيات املتقدمة ،إىل جانب األنظمة
الديناميكية الدقيقة ونظام املروحة الذي يتميز
بارتفاع قصوره الذايت إلدارة املروحة ،لتصنع منصة
مثالية للتدريب عىل الطائرات املروحية.
ويف عام  2018سلمت رشكة  Bellأربع طائرات
مروحية من طراز لحرس السواحل الياباين ليصبح
هذا الحرس أول جهة حكومية عىل مستوى العامل
تستخدم الطائرة املروحية  Bell 505كطائرة تدريب

أسايس عىل املروحيات .وبجانب األجهزة القياسية
املوجودة عىل الطائرة ،تأيت طائرات  Bell 505التابعة
لحرس السواحل الياباين مجهزة بنظام طفو لحاالت
الطوارئ  Emergency Flotation Systemيدخل
الخدمة ألول مرة ،وهو عبارة عن نظام فني صممته
رشكة  DART Aerospaceوطورته بالتعاون مع
رشكة .Bell
طائرة جديرة بالثقة
تعترب رشكة  .Bell Textron Incواحدة من أكرب
الرشكات املصنعة لطائرات التدريب املروحية عىل
مستوى العامل ،ويقول مسؤولو رشكة  Bellإن 45%
من طائرات التدريب التوربينية املعدلة املوجودة
يف صفوف الخدمة حاليا هي من فئة الطائرة Bell
 206األحادية املحرك التي شهدت تسليم أكرث من
 8,000طائرة بفئاتها املختلفة عىل مدار  50عاما.
ويجري استخدام إحدى الفئات األكرث شيوعا من
الطائرة  Bell 206ألغراض التدريب بالدرجة األوىل
وهي الطائرة  TH-67 Creekالتي توجد يف صفوف
الخدمة لدى الجيش األمرييك منذ مطلع التسعينيات
وتعترب واحدة من أكرب طائرات التدريب املروحية
عىل مستوى العامل .وإىل جانب الجيش األمرييك

والبحرية األمريكية وسالح املارينز (مشاة البحرية)
وحرس السواحل األمرييك يتم أيضا استخدام فئة
أخرى من فئات الطائرة  ،Bell 206وهي الطائرة
 TH-57 Sea Rangerكطائرة تدريب مروحية
أساسية .وتأيت الطائرة  Bell 505لتواصل مسرية
شقيقتها التقليدية القدمية  206مع تحسني األداء
ومعايري السالمة وجعل طريانها أكرث سهولة.
ورغم أن معظم طائرات التدريب املروحية عىل
مستوى العامل تضم الطائرات املروحية الخفيفة
األحادية املحرك (التي يصل وزنها اإلجاميل عند اإلقالع
إىل  3,680رطال كحد أقىص) إال أن الطائرة Bell 505
تعترب ،بفضل تقنياتها ومرونتها ،مناسبة متاما إلعداد
طياري املستقبل الحربيني يف جميع أنحاء العامل
لتجاوز آالف التحديات التي تواجهها خالل مهامها
املختلفة .ويف عام  2015شاركت رشكة  - Bellبل
ورشحت أيضا -الطائرة  Bell 505لخدمة الربنامج
العسكري  TH-Xالتابع لكوريا الجنوبية الذي
يهدف إىل رشاء مروحيات تدريبية لسالحي الجيش
والبحرية هناك .وقد نجحت الطائرة يف اجتياز كافة
اختبارات الجيش الكوري التشغيلية الالزمة أثناء
مرحلة االختبارات والتقييم يف عام .2016
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 Nexterتعرض قوة
نيرانها في معرض
Expodefensa 2019
شاركت  Nexterمؤخراً في
معرض Expodefensa 2019
كولومبيا ،وقامت بعرض خبراتها
مجاالت المدفعية ،وأنظمة العيار
المتوسط ،والذخائر ،والروبوتات
التي تلبي احتياجات القوات
المسلحة ،وتقدم الشركة
حلوال وأنظمة مبتكرة
ً
وموثوقة تفي بالمتطلبات
العملياتية .وتشتمل
مجموعتها على العربات المدرعة ،وأنظمة المدفعية ،واألنظمة الفرعية
االستراتيجية مثل أنظمة األسلحة والذخيرة والروبوتات واألنظمة اإللكترونية المدمجة.

تم تسليط الضوء عىل املدفعية والذخرية ،وأتيحت
للزوار الفرصة السكتشاف  CAESARالسدايس
الدفع بتنسيق  ،1/10باإلضافة إىل طراز .105LG
و  CAESARالسدايس الدفع هو نظام مدفعي
مثبت عىل هيكل شاحنة ذاتية الدفع عيار  155ملم
 ،52 /وذات دفع سدايس .وهو قادر عىل إطالق
ست طلقات يف أقل من دقيقة ،ومن ثم فهو رسيع
االنتشار للغاية ويجعل أي محاولة إلطالق النار من
بطارية املدفعية املضادة غري فعالة.
أما  105LGفهو نظام مدفعية عيار  105ملم ،أثبت
قدرته وكفاءته من خالل استخدامه من قبل الجيش
الفرنيس ،ويتم استخدامه من قبل ستة جيوش يف
جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك كولومبيا .وهو يتميز
مبدى أقىص للرمي يبلغ  17كم ،وميكن جره بواسطة
مركبة خفيفة أو نقله بطائرة مروحية متوسطة (مثل
 PUMAأو  )Bell 212أو باملظالت بواسطة طائرة
نقل تكتيكية (مثل  .)C130-Herculesوتتيح هذه
املرونة الشديدة يف الحركة والتنقل ،والتي يسمح
بها وزنه املنخفض ( 1650كجم) ،إمكانية نرشه يف
أي مرسح عمليات مهام كان معقدًا (مثل األحراج

والغابات والتجمعات .)...ويكفي طاقم مكون من
خمسة رجال لتشغيله برسعة كبرية (وضعه يف
البطارية خالل  30ثانية) وإلطالق النار مبعدل 12
طلقة عىل األقل يف الدقيقة.
تتوافر عيارات متوسطة أيضاً من خالل مجموعة
من املدافع عيار  20مم ،مبا يف ذلك نوع SH20
الذي يتم تثبيته عىل الباب للمروحيات ،وpod
 NC621للمروحيات والطائرات الخفيفة ،ومدفع
 P20عيار  20مم الذي ميكن تثبيته يف الجزء الخلفي
من أي شاحنة رباعية الدفع وميكن نرشه بسهولة
عىل األرض عىل حامل ثاليث األرجل ،ونظام سالح
 NARWHALعيار  20مم الذي يتم التحكم فيه
عن بُعد.
قامت الرشكة أيضاً بعرض نظام القيادة والسيطرة
للرمي  FINDARTومجموعة أجهزة الروبوت
املصغرة  ،NERVAمع مجموعة مختارة من
الحموالت .وتعد  NERVAاملدمجة والقوية األداة
املثالية ملجموعة واسعة من املهام ،ترتاوح من
االستطالع إىل إزالة األلغام؛ فهي تسمح بتنفيذ املهام
عالية الخطورة دون انكشاف املشغلني.

في
في
في

قصة نجاح
تم تعبئة الرشكة بالكامل ملواجهة تحديات برنامج
 ،SCORPIONمن خالل تطوير العربات املدرعة
 VBMR-GRIFFONالجديدة (يف اإلنتاج) ،
 ، EBRC-JAGUARو املدرعة الخفيفة VBMR-
 ،SERVALوتجديد دبابات القتال الرئيسية
 LECLERC MBTواإلضافات املستقبلية لربنامج
.SCORPION
تتمتع  Nexterأيضً ا بحضور دويل قوي ،حيث
حققت نجاحات حديثة يف التصدير ،مثل مدفع
 CAESARالثامين الدفع الذي تم بيعه إىل الجيش
املليك الدمناريك ،وبرنامج  CaMoمع بلجيكا،
والعربة املدرعة  TITUSالتي اشرتتها جمهورية
التشيك .وتواصل املجموعة تطوير وجودها التجاري
يف جميع أنحاء العامل؛ حيث حجزت  52%من
طلبات التصدير يف عام .2018
عالوة عىل ذلك ،فإن الرشكة قادرة عىل دعم
منتجاتها طول دورة حياة هذه املنتجات من خالل
تقديم مجموعة واسعة من حلول وخدمات الدعم،
وكذلك الصيانة يف ظروف التشغيل.

البيانات  ...الحقائق حين تنشر

بقلم  :د .ناهد باشطح
صحفية وكاتبة سعودية

nahedsb@hotmail.com
في الصحافة ،ال يمكنك الجزم
بالمصداقية الكاملة أو الموضوعية
عامال
لكل ما ينشر؛ ألن هناك
ً
مهماً هو ()journalism culture؛
أي عامل “ثقافة الصحافة” الذي
يلفت النظر إلى أن الصحافي
يخضع إلى ثقافته في فهم ما
ثم تتأثر عملية صنع
حوله ،ومن َّ
الخبر بأفكار الصحفي ووجهة
نظره حول األحداث نفسها.

ومع الثورة الصناعية الرابعة وسيطرة التكنولوجيا
عىل مختلف القطاعات يف الحياة ،كان البد
للصحافة أن تتأثر وتنتقل إىل مرحلة تجعل
القارئ امللتصق باألجهزة الذكية
مقبالً عىل محتوى مختلف مع ّزز بالبيانات
لتقرتب من املوضوعية.
إذا ً ،ما الذي يجعل القارئ أو املتلقي يستقبل
الرسالة اإلعالمية عرب املحتوى بوضوح؟ وماهي
سامت الجمهور يف مرحلة الثورة الصناعية
الرابعة؟ ومن الذي يصنع املحتوى؟
جميع هذه األسئلة وأسئلة غريها كثرية يتم
تداولها يف الساحة الصحفية ،حني يجرنا الحديث
إىل الفروق بني الصحافة اإللكرتونية والورقية ،إذ
إن جميع هذه األسئلة ميكن أن تكون إجابتها
واحدة ،وهي أن الصحافة أصبحت صناعة
وتغريت مالمحها متاماً.
ففي عرص البيانات املكثفة ،تتضح أهمية صحافة
البيانات يف قدرة مامرسيها عىل إيجاد املضمون
العميق ،ورمبا يكون األهم هو إيجاد الحقيقة
من بني الكم الهائل للبيانات يف العامل ،حتى وإن
كانت الحقيقة نسبية .وهذا ال يعني أن دور
الصحفي سينتهي ،خاصة بعد استخدام الصحف
الغربية للروبوت بصفة «صانع محتوى» ،بل
رمبا يحدث العكس متاماً ،ففي عرص البيانات
ذات التدفق الغزير نحتاج للصحفيني أكرث من
ذي قبل ،من أجل اإلرشاف عىل عملية صناعة
املحتوى وتحليل البيانات واستخراج القصة
الصحفية.
ولذلك ،بدأت بعض الدول العربية مثل مرص
وتونس تدخل صحافة البيانات يف مناهج
التدريس يف جامعاتها ،وذلك لتأهيل الطلبة

لسوق جديدة أصبحت الصحافة فيها من روافد
االستثامر.
إن تعريف صحافة البيانات ال يخلو من الجدلية،
إمنا ميكن أن نقول :هو كل نشاط صحفي يحلل
مجموعة من البيانات ،ومن ثم تكون يف رابط
واضح يجمعها ليك ِّون جسم القصة صحفياً ،ثم
يقوم بنرشها يف شكل جذاب باستخدام أساليب
برصية .وتسري صحافة البيانات ببطء يف صحافتنا
العربية ،فإن كانت قد بدأت يف عام  2016إال
أنه ال ميكن ألي باحث حرص عدد املؤسسات
الصحفية العربية التي تستخدمها .واألقرب
للواقع ان استخدام صحافة البيانات نادر يف
صحافة العامل العريب مبا فيها صحافة الخليج،
بالرغم من أن اإلمكانات التي تتمتع بها صحافة
البيانات جعلت الباحثني واملامرسني يجزمون
بأنها صحافة املستقبل..
لقد ُوجدت صحافة البيانات إلنقاذ املؤسسات
الصحافية من عزوف الجمهور عن قراءة
الصحف الورقية وضعف مردود اإلعالنات ،يف
الوقت الذي ارتفع فيه معدل استخدام اإلنرتنت
عاملياً ،وبعد أن كان الصحايف يعتمد يف عمله عىل
التغطية امليدانية لكتابة األخبار ،أصبح اليوم
يتعامل مع تدفق البيانات واألرقام من خالل
مصادر متعددة عرب وسائل التواصل االجتامعي.
ولذلك؛ كان البد من تطوير املحتوى ،ففي
وقت تحولت فيه املصادر التقليدية إىل مصادر
رقمية ،أصبح واجباً عىل الصحفيني أن يستثمروا
تلك املصادر .وهذا ما يجعلنا نتفاءل بأن تكون
صحافة البيانات جاءت بداية يف طريق التطور
نحو مامرسات عملية أكرث دقة.

أنحــاء
أنحــاء
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البحرية األمريكية ترسي عقدا بقيمة
 22,2مليار دوالر على شركة General
Dynamics Electric Boat

أرست البحرية األمريكية
في شهر ديسمبر  2019عقدا بقيمة
 22,2مليار دوالر على شركة General Dynamics Electric
 Boatلبناء تسع غواصات جديدة من طراز “فرجينيا” اعتبارا من العام الحالي،
على أن يتم تسليم الغواصات تباعا بين عامي  2025و  .2029وتضمن العقد بندا
اختياريا لبناء غواصة عاشرة من نوع  Block Vخالل مدة سريان العقد ،لتصل
القيمة المحتملة للعقد إلى  24,1مليار دوالر.
وينص العقد الذي ميتد لسنوات لبناء غواصات  ،Dynamics Electric Boatإحدى الرشكات
من نوع ‘ ’Block Vعىل أن تكون رشكة  Generalاململوكة بالكامل لرشكة General Dynamics

 ،)(NYSE: GDاملقاول الرئييس املكلف بالعمل
مع رشكة Newport News Shipbuilding

لتسليم سالح البحرية
األمريكية غواصات هجومية
رسيعة من طراز “فرجينيا”
املجهزة مبواصفات متقدمة
وقدرات إضافية .وقال
كيفن إم .جراين ،رئيس
مجلس إدارة رشكة
General Dynamics
 ،Electric Boatإنه
“عىل استعداد ملواجهة
هذا التحدي” ،مضيفا أن
“هذا العقد يتيح لخربائنا
يف بناء السفن وموردينا
إمكانية
وموظفينا
التخطيط مستقبال حتى
ميكننا متابعة املسرية نحو
تسليم غواصات ذات
قدرات غري مسبوقة من
حيث الجودة والقدرة
عىل التخفي وتدمري
األهداف

املعادية” .وأوضح أن “زيادة وترية إنتاجنا من
غواصة واحدة إىل غواصتني سنويا ،باإلضافة إىل
بدء مرحلة اإلنتاج الكامل للغواصة “كولومبيا”
املجهزة بالصواريخ الباليستية ،ميثالن نقلة
عمالقة من حيث زيادة إنتاج الغواصات التي
تحتاجها بالدنا”.

تصل قدرة
الغواصات من طراز
“فرجينيا” على
إزاحة  7,800طنا من
الماء ،ويصل طول
هيكلها إلى 377
قدما وقطرها إلى
 34قدماً
ومن الجدير بالذكر أن الغواصات من طراز
“فرجينيا” تعكس حرص البحرية األمريكية عىل
خفض التكاليف طبقا لسياسة مشرتيات متعددة
السنوات والتزام ترسانات بناء السفن والغواصات
بجداول زمنية ترتاوح بني  88شهرا بالنسبة
للغواصات  Block Iومعدل اإلنتاج الحايل الذي
يصل إىل  68شهرا .وأصبحت التطورات املستمرة
يف تقنيات بناء الغواصات والتغريات التي طرأت
عىل التصميامت املوفرة للتكاليف تساهم اليوم
يف مضاعفة معدل بناء الغواصة إىل
غواصتني سنويا،

باإلضافة إىل
زيادة قدرات الغواصة بصورة مستمرة،
ما مكن رشكتي  Electric Boatو Newport
 News Shipbuildingمن تسليم  18غواصة
من طراز “فرجينيا” إىل البحرية األمريكية،
بالتزامن مع  10غواصات من نوع Block IV

التي يجري بناؤها حاليا.
ومع استمرار بناء الغواصات يف مصنع الغواصات
يف  Quonset Pointبوالية رود أيلند ،ستشمل
الغواصات الثامين املنتجة من نوع Block V
“منوذج أجهزة فرجينيا” Virginia Payload
 )Module (VPMالذي صممته رشكة Electric
 Boatلتحسني استخدام “قوات العمليات
الخاصة” وإتاحة الفرصة أمام سالح البحرية
لتزويد الغواصة بأسلحة وأنظمة استشعار
إضافية ،عالوة عىل األجهزة الخاصة األخرى.
وسيتكون “منوذج أجهزة فرجينيا” من أربعة
أنابيب إضافية من ذوات األقطار الكبرية مثبتة
يف منتصف الغواصة ،ما يؤدي إىل زيادة القدرة
الهجومية الثابتة للغواصة بأكرث من .%230
وتصل قدرة الغواصات من طراز “فرجينيا” عىل
إزاحة  7,800طنا من املاء ،ويصل طول هيكلها
إىل  377قدما وقطرها إىل  34قدما ،ولكن مع
وجود “منوذج أجهزة فرجينيا” ( )VPMستصبح
الغواصات قادرة عىل إزاحة  10,200أطنان من
املاء ،وسيصل طولها إىل  460قدما ،وستتجاوز
رسعتها  25عقدة ،وستستطيع الغوص إىل
أعامق تزيد عىل  800قدم ،مع قدرتها عىل
حمل طوربيدات متقدمة من نواع .Mark 48
ويرى خرباء أن تلك التطورات الحديثة التي
سيتم إدخالها عىل الغواصات الجديدة تعكس
حرص سالح البحرية األمريكية عىل تطوير
قدراته وإمكانياته ،األمر الذي يشكل
نقلة نوعية يف عامل

الغواصات الهجومية
ملواكبة متطلبات الحروب الحديثة يف القرن
الحادي والعرشين.
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يقع اختيار Latvia
على نظام
األسلحة المتعدد
االستخدامات من
شركة Saab
تلقت شركة  Saabمؤخراً
طلباً من القوات المسلحة
الالتفية لتسليم أعداد
من منظومة سالح AT4
المحمول على الكتف
وذي الطلقة الواحدة
عديمة االرتداد ،وسوف
تتم عمليات التسليم في
عام .2021
وهذه الطلبية هي الثالثة ضمن إطار االتفاق
اإلطاري املوقع عام  2017بني كل من رشكة Saab
والقوات املسلحة الالتفية .ويسمح االتفاق اإلطاري
للقوات املسلحة يف التفيا بتقديم طلبات ألنظمة
.AT4
يف هذا السياق قال جورجن جوهانسن ،رئيس
ديناميات منطقة األعامل لدى رشكة « :Saabتشري
هذه الطلبية إىل إميان العميل بنظامنا  AT4وبرشكة
 .Saabونحن فخورون بتزويد عمالئنا بأنظمة AT4
التي تلبي مطالبهم واحتياجاتهم املحددة”.
لقد أثبت نظام سالح الرشكة  AT4الذي يتم
إطالقه ملرة واحدة فعاليته القتالية ،كام أنه يوفر
اإلمكانيات الالزمة لنجاح املهام ،مبا يف ذلك القدرات
الليلية والخاصة باألماكن املحصورة .وتتكون عائلة
 AT4من أسلحة متعددة ،خفيفة الوزن ،محمولة

عىل الكتف ،وتطلق ملرة واحدة .وقد تم تحسني كل
منها بحيث تحقق سهولة التشغيل ،بغض النظر عن
مستوى خربة املستخدم .ومنذ إنتاج سالح  AT4يف
منتصف الثامنينيات من القرن املايض تم تصديره
إىل أكرث من  15دولة حول العامل.
وتضم املجموعة أسلحة مضادة للدروع وأسلحة
مضادة لألفراد شديدة االنفجار .وإىل جانب تشابه
أسلوب التعامل مع جميع املنتجات ،تتميز عائلة
أسلحة  AT4بسهولة االستخدام أيّاً كانت املهمة.
نظرة في مجموعة أسلحة AT4
 :AT4 HEATيوفر النظام دفا ًعا قويًا ضد مركبات
قتال املشاة .ويتميز هذا السالح املضاد للدروع من
إنتاج  Saabبأنه سهل االستعامل ،ويطلق من عىل
الكتف ،ويتم إطالقه ملرة واحدة فقط ،ويسهم يف
ذلك تصميم رأسه الحريب الفريد من نوعه ،مام يوفر
إمكانية إصابة عالية للغاية.
 :AT4CS ASTهذا السالح مخصص لالستخدام يف
املناطق الضيقة ،ويتميز بنظام التصويب من خالل
مشهد النقطة الحمراء املتكامل integrated red
 ، dot sightوميكن للرأس الحريب الرتاديف والذي ال
يحتاج إىل صيانة أن يصيب بسهولة هياكل املباين
واملالجئ ،وميكن إطالقه من داخل األماكن الضيقة،
كام ميكن التخلص من هذا السالح عند إطالقه ،وهو
قادر عىل اخرتاق جدران الطوب الثالثية الطبقات،
مبا يف ذلك الجدران التي تم تعزيزها بحديد مزدوج
التسليح.

 :AT4CS ERهذا سالح مضاد للدروع يتم إطالقه
من عىل الكتف ،مع إمكانية إطالقه من أماكن
محصورة .وهو مقرون بنظام إطالق قوي قادر عىل
توفري احتامالت إصابة عالية للغاية ،من خالل رأس
حريب فريد من نوعه تم تحسينه بالكامل لتحقيق
أقىص قدر من االخرتاق للدروع .وهو مزود بنظام
التصويب بالنقطة الحمراء ،ونظام القوس اإلضايف.
 :AT4CS HEيتميز هذا النظام برأس حريب مبتكر
ذي كرات تنجستني؛ مام يتيح إمكانات متعددة
االستخدامات ،بدءا ً من االنفجار يف الهواء إىل
وضع الصدمة .وسواء كان ذلك يف بيئة املدن أو
يف غابة ،فإن  AT4CS HEميكّن الجنود الراجلني
من مهاجمة األعداء من املنشآت التي توفر السالمة
أو املباين املخفية .ويتميز هذا السالح الشخيص
املحمول بسلسلة من امليزات اإلضافية ،مبا يف ذلك
نظام القوس ومشهد النقطة الحمراء املتكامل متا ًما.
 :AT4CS HPهذا سالح مضاد للدروع يتم إطالقه
من الكتف ويتمتع مبيزة اإلطالق من األماكن
الضيقة املحصورة .كام يستفيد من رأس حريب
حسن بشكل غري مسبوق الخرتاق الدروع ،فضالً
ُم ّ
عن نظام اإلطالق الذي يوفر إمكانية إصابة عالية
بشكل ال يصدق ونظام التصويب مبشهد النقطة
الحمراء املتكامل متاماً.
 :AT4CS RSهذا النظام عبارة عن سالح مضاد
للدروع يُطلق من عىل الكتف ويتميز بتصميم فريد
من خالل الرؤوس الحربية ثنائية املعدن ،وقد تم
خصيصا لتحقيق أقىص تأثري يف الدروع.
تطويره
ً
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السالم الحقيقي
بقلم  :د .نورا المطيري
روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

لم يكن العام  2019عاما سهال،
بل كان عام التحديات الكبيرة،
المفصلية ،تنامت فيه مالمح حرب
قرب الخليج على وقع التعنت
اإليراني وعدم اإللتزام باإلتفاق
النووي ،ومهاجمة البواخر
والمنشآت النفطية السعودية،
من خالل ميليشيا الحوثية
اإلرهابية ،والتعنت اإلخواني
في مهاجمة سوريا وإجتياحها
عسكريا ،والتهديد بإجتياح ليبيا
ودعم ميليشياتها اإلرهابية في
طرابلس ،وتدخل نظام الماللي
في العراق ولبنان واليمن،
وتدخل اإلخوان المسلمين برئاسة
خليفتهم المزعوم في الشؤون
العربية وسلب سيادة دول عربية
وإخضاعها للطاغوت العثماني.

عىل وقع ذلك ،وخالل العام  ،2019مل ترتض
األمة ،الهجوم املاليل اإلخواين املتحد علنا،
فتحول الرشق األوسط برمته إىل معسكرين
يواجهان بعضهام يف كل محور وبند وتفصيل،
فثار السودان عىل اإلخوان ،وتحرك الجيش
الليبي بقيادة املشري حفرت لحامية ليبيا
وتحرير طرابلس ،وحذرت القيادة املرصية
اإلخوان من العبث ،وتقدم التحالف العريب
بقيادة السعودية يف اليمن ،بالعزم والحزم،
لتحجيم ميليشيا الحوثية ومحارصتها بتوحيد
الصفوف والجهود وتوقيع إتفاق الرياض ،بني
الرشعية اليمنية واملجلس اإلنتقايل الجنويب،
واحتج الشعبني العراقي واللبناين ،عىل يد
إيران والفاسدين والعمالء ،وقرروا قطعها.
معسكر السالم واألمن ،الذي يضم السعودية
واإلمارات ومرص والبحرين ،ودول عربية
أخرى ،ال يريد الحرب ،ويدرك بشكل عميق،
ما قد ترتبه من آثار موجعة عىل الشعوب
اآلمنة ،التواقة إىل اإلستقرار ،ولكنه يف ذات
الوقت ،لن يقبل بتدخل قوى اإلرهاب يف
شؤون الدول العربية ،وزرع ميليشياتها
وجامعاتها اإلرهابية هنا وهناك ،فامرس أوال
ضبط النفس ،ثم تقديم الحلول السلمية،
وعرض الرؤى اإلسرتاتيجية ،التي تستعيد
األمن ،ومتنح الشعوب الهدوء واإلستقرار
الكافيني للتحول نحو التنمية املستدامة.
تضبط اإلمارات ،عرب القيادة السياسية

الحكيمة ،مسارات السالم كافة ،ليس عرب
بوابة التسامح فحسب ،بل بطرق جميع
البوابات املتعنتة الرافضة للسالم وإفهام
املتمرتسني خلفها ،يف معسكر اإلرهاب ،ومن
باب القوة والشجاعة والحلم ،وليس من باب
الضعف ،أن العام  ،2020الذي تستعد فيه
اإلمارات للخمسني ،هو العام الذي يمُ كن فيه
أيضا صنع السالم الحقيقي ،الذي يعود بالخري
عىل جميع شعوب املنطقة والعامل.

على الحدود
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االمارات تقترب من رؤية :2021

اإلنجازات تتقاطر واألحالم تتحول
إلى حقائق

كلما اقتربت دولة االمارات من عام  ،2021عام تحقيق األهداف الطموحة للرؤية التنموية الواعدة ،تتسارع وتيرة
العمل واإلنجازات وتحقيق النجاحات ،في المجاالت كافة ،لذلك فإن عام  ،2019قد شهد إنجازات الفتة في
معظم مجاالت العمل ،وعلى جميع الصعد والمستويات ،وفي هذا الملف تسلط “درع الوطن” الضوء على
أبزر ماتحقق من إنجازات في العام المنصرم ،وترصد وتحلل أبعاد ودالالت ماتحقق ودوره في مسيرة التنمية
المستدامة ،وذلك من خالل محاور ومرتكزات تنموية رئيسية تلعب الدور األبرز في تحقيق اهداف رؤية  ،2021ثم
االنطالق للعمل مجدداً واستئناف السباق التنموي استعداداً لمئوية االمارات .2071

استطاعت دولة اإلمارات أن ترسخ وتعزز مكانتها
التنافسية الرائدة عىل خارطة الدول املتقدمة

خالل العام  ،2019وأثبتت أنها متتلك تجربة واستثامر املوارد ملصلحة بناء االنسان وتعزيز
فريدة يف التنمية املستدامة والحكم الرشيد القيم واملبادىء ،وهذا ما جسدته املراتب
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املتقدمة التي حققتها يف العديد من املؤرشات
الدولية التي تقيس مستوى التطور والتنمية يف
دول العامل .كام استطاعت الدبلوماسية اإلماراتية
أن تعزز من مكانة اإلمارات وتحافظ عىل
إنجازاتها التنموية ومكتسباتها الحضارية ،وتربز
مواقفها الداعمة لألمن اإلقليمي والدويل ،وترسخ
من حضورها الفاعل واملؤثر يف مختلف القضايا
اإلقليمية والدولية.
أوال :نم���و االقتص���اد الوطني
ً
وتزايد الثقة الدولية فيه
واصل االقتصاد اإلمارايت منوه مبعدالت متسارعة،
مرتفعاً من  %1.7يف عام  2018إىل  %2.2يف
 ،2019مدعوماً بتعايف نشاط القطاع غري النفطي،
وزيادة اإلنفاق العام عىل املستويني االتحادي
واملحيل ،وارتفاع االستثامرات األجنبية واستمرار
االنتعاش االقتصادي باملنطقة ،ومنو القطاع غري
النفطي .وقد رصد التقرير الذي أعدته مؤسسة
“أكسفورد إيكونوميكس” لالستشارات االقتصادية
العاملية ،عوامل عدة تدعم النشاط االقتصادي
يف اإلمارات ،بينها موافقة الحكومة االتحادية
عىل ميزانية توسعية لعام  2019بقيمة 60.3
مليار درهم ،بزيادة قدرها  %17.3عىل أساس

توقعت مؤسسة
“كابيتال إيكونوميكس” أن
ينمو اقتصاد اإلمارات خالل
العام  2020بما نسبته %3
ليحقق أفضل أداء بين
دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
سنوي .إضافة إىل املحفزات األخرى التي تدعم
النمو االقتصادي ،مثل برنامج “غدا ً” يف أبوظبي،
الذي يُخصص حزمة بـ  13.6مليار دوالر لتحسني
بيئة األعامل ،وتعزيز اإلنفاق عىل البنية التحتية،
واستحداث الوظائف ،واستقطاب االستثامرات
األجنبية املبارشة.
وبالنسبة للقطاع غري النفطي ،قال التقرير الذي
أصدره معهد املحاسبني القانونيني يف إنجلرتا
وويلز :إن معدالت إنتاج النفط يف اإلمارات خالل
 2019شهدت انتعاشاً لتخفّف حدة األوضاع يف
أسواق النفط العاملية ،وتوقع أن ترتفع مستويات

اإلنتاج لتصل يف املتوسط إىل  3.07مليون برميل
يف اليوم هذا العام ،بزيادة من متوسط  3ماليني
برميل يومياً يف  ،2018ما يعكس االستثامر
املتواصل لإلمارات يف تعزيز قدرتها اإلنتاجية.
وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن
ينمو اقتصاد اإلمارات خالل العام  2020مبا
نسبته  ،%3ليحقق أفضل أداء بني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،وذلك بدعم من
عوامل ثالثة ،هي :معرض”إكسبو  2020ديب”
وتزايد أعداد السياح ،ومنو االستثامرات .كام قال
معهد التمويل الدويل يف تقرير صدر يف سبتمرب
 2019إن هناك ثالثة عوامل ستدعم منو اقتصاد
اإلمارات خالل العامني املقبلني؛ وهي خفض
أسعار الفائدة ،والحزمة التحفيزية لحكومة
أبوظبي ،واإلنفاق يف املرشوعات الخاصة مبعرض
“إكسبو  2020ديب” ،وقد قدم التقرير توقعات
بنمو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للدولة
بنسبة  %2.1خالل العام الجاري ،و %1.9خالل
عام  .2020أما وكالة “موديز” للتصنيف االئتامين،
فقد توقعت يف مطلع نوفمرب  2019وصول الناتج
املحيل اإلجاميل اإلسمي للدولة إىل أكرث من 1.501
تريليون درهم يف العام  ،2019ونحو  1.5تريليون
درهم خالل العام  ،2020ما يصل بنصيب الفرد
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من الناتج املحيل اإلجاميل خالل عام  2019إىل
أكرث من  160.6ألف درهم ،ونحو  158.8ألف
درهم العام .2020
لقد جاءت التوقعات متفائلة بنمو االقتصاد
الوطني خالل  2019والعام املقبل  2020نتيجة
العديد من العوامل ،ففضالً عام ذكر سابقاً ،فإن
االكتشافات النفطية والغازية التي نقلت دولة
اإلمارات إىل املرتبة السادسة عاملياً من حيث
احتياطيات النفط والغاز ستحدث نقلة نوعية
أخرى القتصاد الدولة ،وذلك ج ّراء دعمها منو
االقتصاد ،ودورها يف جذب املزيد من االستثامرات
األجنبية ،ما سيؤثر يف دعم مسرية التقدم
واالزدهار ،ويعزز مكانة الدولة كمورد عاملي
إلمدادات الطاقة،
ويوسع من رشاكات الدولة
ّ
االسرتاتيجية ويعزز تنافسية الدولة عىل املؤرشات
العاملية ،يف أهم القطاعات الحيوية؛ كاالقتصاد
والصحة والتعليم والعلوم املتقدمة.
سياسات اقتصادية فاعلة
شكلت الدورة الثالثة من االجتامعات السنوية
لحكومة دولة اإلمارات  ،2019التي انعقدت يف
شهر نوفمرب  2019يف أبوظبي ،برئاسة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل

ملف العدد

للقوات املسلحة فرصة مهمة لتقييم العديد
من السياسات الحكومية ،التي تدعم االقتصاد
الوطني ،فقد ركزت هذه االجتامعات عىل
قطاعات تدعم الخطط التنموية يف املستقبل؛
كالطاقة والفضاء وقطاعات االستثامر واألعامل
والسياحة والصحة والتعليم وغريها ،انطالقاً
من العمل عىل بحث التحديات والفرص التي
تواجهها هذه القطاعات ،بهدف رسم الخطط
والربامج والسياسات املستقبلية فيها لدعم مسرية
التنمية يف الدولة.
وناقشت هذه االجتامعات موضوع تعزيز بيئة
األعامل من خالل مجموعة من املعايري الخاصة
بتأسيس األعامل وسبل تطوير مبادرات تسهيل
اإلجراءات وتقييم تكلفة األعامل ،وتسهيل
تأسيس الرشكات الناشئة يف الدولة ،من خالل
تسهيل جهود إصدار الرخص التجارية وتصاريح
العمل ومراجعة تكلفة األعامل وتقليل اإلجراءات
الحكومية املرتبطة بخدمات األعامل الرئيسية،
مبا يجعل دولة اإلمارات أفضل وجهة لتأسيس
األعامل عاملياً.
وبحث فريق العمل الحكومي يف أثناء
االجتامعات ،موضوع الرتويج التجاري ،واآلليات
التي تسهم يف تعزيز التنافسية التجارية والرتويج
للسلع والخدمات اإلماراتية إقليمياً وعاملياً،
من خالل تطوير الربنامج الوطني للرتويج
التجاري لرفع نسبة إسهام الصادرات من

السلع والخدمات ،وترسيع وترية توقيع وتنفيذ
االتفاقيات اإلقليمية والعاملية لتسهيل دخولها،
وتطوير بوابة “اإلمارات تصنع” لتسهيل الوصول
إىل األسواق اإلقليمية والعاملية ،وغريها.
كام اهتمت جلسات االجتامعات الرسمية،
وانطالقاً من اسرتاتيجية الدولة يف التحول إىل
اقتصاد معريف يقوم عىل اإلبداع واالبتكار؛
ببحث املبادرات الكفيلة برتسيخ ريادة الدولة
يف االقتصاد الرقمي ،عرب تطوير البيئة الترشيعية
الرقمية ،والبحث يف حوافز تس ّهل عىل رواد
األعامل اإلماراتيني زيادة عدد رشكاتهم الرقمية
الناشئة بنسبة  %10سنوياً ،إضافة إىل إطالق
مجلس مستقبل االقتصاد الرقمي ،وتأسيس منصة
لجذب االستثامرات يف قطاع االقتصاد الرقمي عىل
املستوى الععاملي.
وتم اعتامد العديد من االسرتاتيجيات املستقبلية
التي ت ُعنى بتطوير القطاعات الحيوية التي
تؤثر إيجابياً يف مستويات النمو وتدفع التنمية
املستدامة املنشودة نحو التقدّم ،حيث نوقشت
العديد من السياسات الخاصة بالرتويج التجاري
واالقتصاد الرقمي والسياحة وتأسيس األعامل،
وأولويات الدولة التنموية للعرشية املقبلة،
والخطط واالسرتاتيجيات املستقبلية الكفيلة
بدعم مسرية التنمية ،مبا يعزز جودة الحياة يف
املجتمع ،ويخدم املواطنني ،وصوالً إىل تحقيق
مستهدفات مئوية اإلمارات .2071
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ثانياً  :تعزيز االستثمار في الثروة
البشرية وتمكين المواطنين
واصلت دولة اإلمارات خالل العام  2019سياساتها
الخاصة باالستثامر يف الرثوة البرشية ،والعمل
عىل متكني املواطنني وتأهيلهم للمشاركة يف
مختلف مواقع العمل الوطني ،وذلك من منطلق
إدراكها أن  تنمية البرش، واالستثامر فيهم، ورفع
مستواهم،هيالطريق الحقيقيللتنمية القادرة
الصمود يف وجه التّحديات واملتغيرّ ات،
عىل ّ
ولذلك فقد كان املواطن هو ركيزة السياسات
التنموية والهدف منها خالل هذا العام ،وتجسد
ذلك يف العديد من املظاهر ،لعل أبرزها:
 -1تركيز امليزانية االتحادية عىل الخدمات
واملنافع االجتامعية التي تصب يف صالح متكني
املواطنني ،فقد اعتمد مجلس الوزراء برئاسة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب «رعاه الله» ،يف شهر أكتوبر  2019امليزانية
االتحادية لعام  2020بإجاميل  61.354مليار
درهم وبدون عجز ،وهي تعد األكرب منذ تأسيس
الدولة ،بحيث تم تخصيص  31%منها لقطاع
التنمية االجتامعية .وجاءت امليزانية االتحادية
للعام الجديد  2020بكل خططها وبرامجها
ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة “حفظه الله”،
بتوفري الحياة الكرمية للمواطنني واملقيمني يف
دولة اإلمارات ،وصوالً لتحقيق رؤية اإلمارات
 2021وأهداف مئوية اإلمارات  ،2071حيث
تؤكد هذه امليزانية أن دولة اإلمارات ماضية يف
تحقيق تطلعاتها وطموحها وتوفري أرقى سبل
العيش والرفاهية لسكانها ومواطنيها ،من خالل
خدمات ومبادرات نوعية وذات قيمة مضافة يف
مختلف القطاعات ،بهدف إحداث تأثري إيجايب
وحقيقي يف الحياة اليومية للمواطن.
وتوزعت اعتامدات امليزانية العامة لالتحاد
للسنة املالية عىل القطاعات املختلفة ،وحظيت
القطاعات ذات العالقة املبارشة باملواطنني
وخدماتهم بالنصيب األكرث ،فقد تم تخصيص
 %31من امليزانية لقطاع التنمية االجتامعية،
و %14لقطاع البنية التحتية واملوارد االقتصادية،
 %6.5للمنافع االجتامعية %32.6 ،للشؤون

الحكومية.
وتعكس املوازنة  -األكرب اتحادياً منذ تأسيس
الدولة  -قوة االقتصاد الوطني ووفرة واستدامة
املوارد لتمويل املرشوعات التنموية االقتصادية
واالجتامعية يف الدولة ،حيث تضاعفت أكرث من
 300مرة منذ أول ميزانية اتحادية يف عام ،1971
وسجلت دون عجز للعام الثالث عىل التوايل مام
يؤكد استمرار النهج املتبع بتحقيق التوازن بني
املرصوفات واإليرادات ،كام تركز خالل العام
املقبل عىل خطط ومرشوعات طموحة تسترشف

آفاقاً جديدة نحو املستقبل.
وبلغت تقديرات الربامج املخصصة للتنمية
االجتامعية واملنافع االجتامعية “ ”26,7مليار
درهم بنسبة “ ”%38من إجاميل امليزانية العامة،
وبلغت االعتامدات املخصصة لربامج التعليم
العام والعايل والجامعي “ ”10,4مليار درهم
بنسبة “ ”%14,8من إجاميل امليزانية ،متضمنة
تقديرات تكاليف برامج التعليم العام “”6,7
مليار درهم بنسبة “ ”%9,5من إجاميل امليزانية
العامة ،يف حني بلغت تقديرات التعليم العايل
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والجامعي “ ”3,7مليار درهم بنسبة “ ”%5,3من
إجاميل امليزانية العامة .وبلغت اعتامدات الرعاية
الصحية ووقاية املجتمع “ ”4,9مليار درهم،
بنسبة “ ”%6,9من إجاميل امليزانية العامة،
لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية
املقدمة للمواطنني ،وتحقيق رؤية القيادة لتقديم
خدمات ذات جودة عالية .ووصلت اعتامدات
برامج ضامن الحقوق االجتامعية وتفعيل الدمج
املجتمعي يف وزارة تنمية املجتمع إىل “”3,5
مليار درهم ،بنسبة “ ”%5من إجاميل امليزانية
العامة لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق
الدعم ،وتقديم اإلعانات إىل الفئات الخاصة التي
تحتاج إىل الرعاية ،كام خصص مبلغ “ ”1,8مليار
درهم لربنامج الشيخ زايد لإلسكان ،أي ما نسبته
“ ”%2,5من إجاميل امليزانية العامة ،وذلك من
أجل تقديم الدعم لتوفري السكن املالئم ملواطني
الدولة.
وبلغت اعتامدات برامج املنافع االجتامعية -
املعاشات “ ”4,6مليار درهم ،بنسبة “ ”%6,5من
إجاميل امليزانية العامة ،وذلك تنفيذا ً لتوجيهات
القيادة الرشيدة بتوفري الحياة الكرمية للعاملني
املتقاعدين من املدنيني والعسكريني ،يف حني
بلغت الخدمات األخرى مبلغ “ ”1,6مليار
درهم .كام خصص للشؤون الحكومية العامة
اعتامدات مالية بقيمة “ ”23مليار درهم ،أي
ما نسبته “ ”%32,6من إجاميل امليزانية إلدارة
الشؤون الحكومية ،وخصص مبلغ “  ”9,9مليار

ملف العدد

تخصيص نسبة كبيرة
من الميزانية االتحادية
لعام  2020لبرامج
التنمية االجتماعية هو
تحقيق تنمية مجتمعية
مستدامة ،تسهم في
تعزيز سعادة أفراد
المجتمع ورفاهيتهم
درهم للبنية التحتية واالقتصادية بنسبة “”%14
من إجاميل امليزانية ،وتم تخصيص مبلغ “”21,9
مليار درهم لربامج التنمية االجتامعية ما نسبته
“  “ %31,1من إجاميل امليزانية .وخصص مبلغ
“ ”4,6مليار درهم للمنافع االجتامعية ،وبنسبة
“ ”%6,5من اجاميل امليزانية ،ومبلغ “”7,8
مليار درهم ملصاريف اتحادية أخرى ،وبنسبة
“ ”%11,1من اجاميل امليزانية.
إن تخصيص نسبة كبرية من امليزانية االتحادية
لعام  2020لربامج التنمية االجتامعية إمنا يؤكد
بوضوح أن الهدف األسمى الذي تحرص عليه
القيادة الرشيدة يف اإلمارات ،هو تحقيق تنمية
مجتمعية مستدامة ،تسهم يف تعزيز سعادة

أفراد املجتمع ورفاهيتهم ،وترسيخ املوقع املتميز
للدولة يف مجال التنمية البرشية إقليمياً وعاملياً،
ومبا يحقق أهداف رؤية اإلمارات  ،2021التي
تستهدف جعل اإلماراتيني يتمتعون برغد العيش،
ويهنؤون بحياة مديدة وبصحة موفورة ويحظون
بنظام تعليمي من الطراز األول ومنط حياة
متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة ،وترثيه
أنشطة اجتامعية وثقافية متنوعة يف محيط سليم
وبيئة طبيعية غنية”.
 -2االهتامم بسياسات التوطني :واصلت دولة
اإلمارات العربية املتحدة خالل العام 2019
جهودها يف تعزيز إمكانات املواطنني وترسيخ
إسهاماتهم يف قيادة عجلة النمو والتنمية ،من
خالل مضاعفة عدد العاملني منهم يف القطاع
الخاص إىل  10أضعاف الرقم الحايل بحلول
عام  ،2021ومبا يس ّد الفجوة الهيكلية يف سوق
العمل املحيل؛ نظرا ً إىل متركز أغلبهم يف القطاع
الحكومي ،وهو ما حفز الحكومة االتحادية عىل
إطالق مبادرة التوطني ،لزيادة الفرص الوظيفية
لهم ،وتوفري ما يلزم من برامج اإلرشاد والتدريب
والتطوير لهم ،وتشجيعهم عىل االلتحاق بالعمل
يف هذا القطاع الحيوي.
ومن ضمن هذه الجهود اعتامد مجلس الوزراء
يف سبتمرب  2019حزمة من  10قرارات اسرتاتيجية
لدعم ملف التوطني ،والتي تشمل الوزارات
والجهات االتحادية ،والرشكات الحكومية وشبه
الحكومية االتحادية واملحلية ،وجميع القطاعات
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االقتصادية؛ حيث حددت تلك القرارات أنظمة
وآليات لتحقيق مستهدفات جديدة لزيادة
نسب التوطني يف قطاعات اسرتاتيجية ،كالطريان
املدين واالتصاالت والبنوك والتأمني والتطوير
العقاري؛ بهدف خلق نحو  20ألف فرصة وظيفية
للمواطنني خالل  3سنوات ،مبتوسط نحو 6700
وظيفة سنوياً ،ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه
الخربات املواطنة يف القطاعات ذات الصلة؛ وفقاً
الحتياجات تلك القطاعات.
وخالل االجتامعات السنوية لحكومة دولة
اإلمارات  ،2019يف ديسمرب  2019أطلق سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،مبادرة “بنك
اإلمارات للوظائف” ،كمنصة حكومية إلكرتونية،
تتيح الفرصة للمواطنني ،التقدم بشكل مبارش
للوظائف التي تعرضها املنشآت يف القطاعني العام
والخاص ،ضمن مجموعة املهن املستهدفة التي
جاءت يف إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القايض
بإلزام املنشآت الحكومية والخاصة كافة ،منح
أولوية التعيني للمواطنني يف  160مهنة ،وضمن
حزمة القرارات الجديدة لدعم ملف التوطني،
التي متنح املواطنني أولوية التعيني يف وظائف
املهن املستهدفة ،حيث يتم إلزام هذه الجهات
بإعالن الوظائف التي تطلب التعيني فيها عىل
موقع « ،»aejob.aeوالسري يف إجراءات املقابالت
والتعينات ،وفقاً لقواعد تم تحديدها بوضوح.
وال شك يف أن إنشاء مثل هذه املنصة إمنا يعني
مواكبة دولة اإلمارات للتطورات الجارية عاملياً،

مبادرة “بنك اإلمارات
للوظائف” ،كمنصة
حكومية إلكترونية ،تتيح
الفرصة للمواطنين،
التقدم بشكل مباشر
للوظائف التي تعرضها
المنشآت في القطاعين
العام والخاص
يف مجاالت التكنولوجيا ومجاراة التقدم الحاصل
يف التقنيات الحديثة ،حيث مل يعد التقدم إىل
الوظائف تقليدياً كام كان ،بل تطورت آلياته
وأصبحت أكرث حداثة وذكاء.
 -3مبادرات التيسري عىل املواطنني :أطلقت
القيادة الرشيدة يف اإلمارات مبناسبة اليوم الوطني
الثامن واألربعني الذي وافق الثاين من ديسمرب
 2019مجموعة مبادرات تستهدف التيسري عىل
املواطنني وإسعادهم ،أولها إعالن «صندوق
معالجة الديون املتعرثة» ،وإعفاء  1716مواطناً
من مديونياتهم بقيمة إجاملية تبلغ أكرث من 787
مليون درهم ،وبالتعاون مع  15بنكاً ومرصفاً،
وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه

الله ،وثانيها أمر صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،وبتوجيهات من رئيس
الدولة ،حفظه الله ،برصف قروض سكنية وتوزيع
مساكن وأر ٍ
اض سكنية ألكرث من  5000مواطن يف
إمارة أبوظبي ،بقيمة إجاملية بلغت  6.6مليارات
درهم ،وذلك يف إطار برنامج أبوظبي للمرسعات
التنموية «غدا ً »21؛ ملضاعفة منح القروض
السكنية للمواطنني ،مبا يرسخ ويضمن االستقرار
االجتامعي ويعزز دور املواطنني يف اإلسهام يف
دفع عجلة التنمية يف املجتمع.
ثالث���اً  :مب���ادرات نوعي���ة مهمة
لتطوير منظومة التعليم
واصلت دولة اإلمارات خالل العام  2019جهودها
الرامية إىل تطوير منظومة التعليم مبراحلها
املختلفة ،ألنها تدرك أن التعليم الجيد والعرصي
هو أساس التنمية وأن االستثامر فيه هو أفضل
صناعة واستثامر للمستقبل ،ولهذا وضعته عىل
رأس أولوياتها من خالل توفري كل ما من شأنه
االرتقاء باملستوى التعليمي ،وضامن حصول
املواطنني عىل تعليم حديث يأخذ بأرقة املعايري
العاملية عىل مستوى البنية التحتية واملناهج
والتعليم واالنفتاح عىل مؤسسات التعليم
يف الخارج ،وتحديثه وتطويره مبا يتفق مع
االحتياجات التنموية ،ولعل من أهم املبادرات يف
هذا الشأن:
 -1صندوق دعم التعليم :اعتمد مجلس الوزراء
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يف شهر أكتوبر  2019إنشاء صندوق دعم التعليم،
الهادف إىل تعزيز الرشاكات مع القطاع الخاص
ورجال األعامل لتطوير التعليم وتوفري موارد
مالية إضافية تدعم الربامج التطويرية النوعية
يف التعليم بكافة مراحله وأشكاله .ويستهدف
الصندوق ضامن استدامة برامج التطوير
والتحديث النوعي للتعليم وسيتم حوكمته من
الجهات والوزارات املعنية يف الدولة كام سيخضع
للتدقيق الداخيل ورقابة ديوان املحاسبة.
 -2جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي:
جاء اإلعالن عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد
للذكاء االصطناعي» ،يف شهر أكتوبر  2019ليدشن
ملرحلة جديدة يف مسرية العلوم والتكنولوجيا
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ليس فقط
ألن هذه الجامعة تعد األوىل من نوعها عىل
مستوى العامل يف الدراسات العليا املتخصصة
ببحوث الذكاء االصطناعي ،وإمنا أيضاً ألنها
تواكب النهضة الحضارية الشاملة لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وطموحاتها التنموية ملرحلة ما
بعد النفط التي ترتكز عىل اقتصاد املعرفة القائم
عىل العلوم واملعارف والتكنولوجيا العرصية
الحديثة .يف الوقت ذاته ،فإن هذه الجامعة ،وما
تتضمنه من أهداف اسرتاتيجية طموحة ،ستكرس
مكانة اإلمارات عىل خارطة الدول املتقدمة يف
السنوات املقبلة ،بعد أن أصبح الذكاء االصطناعي
أحد املعايري الرئيسية لقياس نهضة الدول ورقيها
الحضاري.

ملف العدد

جامعة محمد بن
زايد للذكاء االصطناعي
تعد األولى من نوعها
على مستوى العالم
في الدراسات العليا
المتخصصة ببحوث
الذكاء االصطناعي
وتواكب” جامعة محمد بن زايد للذكاء
االصطناعي” جهود اإلمارات الرامية إىل بناء
اقتصاد معريف تنافيس عايل اإلنتاجية ،قائم عىل
االبتكار والبحث العلمي والتقنية الحديثة،
وفقاً ملحددات “رؤية اإلمارات  ، ”2021التي
تستهدف إقامة اقتصاد قائم عىل املعرفة
والعلوم الحديثة والتكنولوجيا العرصية ،بهدف
تعزيز تنافسية واستدامة القطاعات الحيوية،
ال س ّيام يف مجال التصنيع والصناعات التحويلية
املتقدمة ،ومبا يواكب تطلعات اإلمارات يف
مرحلة ما بعد عرص النفط .يف الوقت ذاته ،فإن
أهداف الجامعة الجديدة تواكب جهود إمارة
أبوظبي إلرساء دعائم اقتصاد املعرفة القائم عىل
الذكاء االصطناعي وضامن استدامته ،باإلضافة
إىل ضامن رفد مختلف القطاعات واملؤسسات

العامة بالكوادر البرشية واملهارات واملوارد التي
تكفل لها تبوأ املكانة األمثل يف ميادين استخدام
الذكاء االصطناعي ،بالتعاون مع املؤسسات
الصناعية والعامة سعياً إىل تحسني إمكانات
االبتكار واإلنتاجية والنمو ،ودعم مجمعات
االبتكار والرشكات الناشئة يف أبوظبي ودولة
اإلمارات العربية املتحدة بوجه عام .كام تواكب
“جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي” يف
أهدافها العامة التوجه العاملي املتنامي واملتسارع
نحو االهتامم بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي،
وتوظيف مخرجاتها يف خدمة التنمية والرفاه
لشعوب العامل أجمع ،خاصة إذا ما تم األخذ يف
االعتبار التقديرات التي تتوقع أن يسهم الذكاء
االصطناعي يف إحداث تأثري جذري يف االقتصاد
العاملي بحلول عام  ،2030وأن حجم هذا اإلسهام
قد يصل نحو  16تريليون دوالر.
 -3برامج لتمكني الطالب يف التخصصات النوعية
الدقيقة :حيث أعلنت دائرة التعليم واملعرفة
يف شهر ديسمرب  2019عن ستة برامج لدعم
تعلم الطلبة ملواد « ،”STEAMوتشجيعهم
عىل االلتحاق بتخصصات :العلوم ،والتكنولوجيا،
والهندسة ،والرياضيات ،والفنون ،وتشمل برنامج
“إثراء الطلبة” ،و”موهبتي” ،و”لِ َم؟” ،و”برمج
فكرتك” ،و”مهرجان أبوظبي للعلوم” ،إضافة إىل
مبادرة “املبتكر” ،مشرية إىل أنها تعمل عرب هذه
الربامج عىل تطوير رأس املال البرشي ،وتعزيز
مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الجيل الناشئ.
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فربنامج إثراء يهدف إىل متكني الطلبة من تحقيق
إمكاناتهم الكاملة ،من خالل تعزيز مستواهم
يف املواد الرئيسة ،مثل الرياضيات واملواد ذات
األهمية الثقافية ،وإكسابهم املهارات الالزمة
للقرن الحادي والعرشين ،ليكونوا مستعدين
للتعامل بكفاءة عالية مع التحديات املستقبلية،
وسد الفجوة املعرفية والحاجة للمهارات بني
العامل األكادميي واملهني ،إضافة إىل تقريب
الطلبة من املبادئ الواقعية من تطبيقات العملية
التعليمية املعروفة بـ(.)STEAM
ويسعى برنامج “موهبتي” إىل اكتشاف مواهب
الطلبة يف مجاالت الفنون املرئية ،وفنون األداء
وتنمية وتطوير القدرات والكفاءات الفنية
لديهم ،ليكونوا قادرين عىل متثيل دولة اإلمارات
محلياً وعاملياً يف مجاالت الفنون املختلفة ،حيث
يهدف الربنامج إىل اكتشاف الطلبة املوهوبني يف
الفنون املرئية وفنون األداء ،ورعايتهم ودعمهم،
وتأهيل كوادر متخصصة يف مجال اكتشاف الطلبة
املوهوبني فنياً ورعايتهم ،إضافة إىل التثقيف
ونرش الوعي الفني يف امليدان الرتبوي واملجتمع
املحيل .بينام يقدم برنامج “لِ َم؟” ورش عمل
تفاعلية ،ضمن الصفوف الدراسية إللهام الطلبة
وتعزيز قدراتهم يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ،إذ نجح الربنامج منذ
إطالقه عام  2012يف الوصول إىل أكرث من 150
ألف طالب ،ويدعم هذا الربنامج خطة أبوظبي
 ،2030واالسرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،وتشجيع

يوم الخامس
والعشرين من سبتمبر
 ،2019شارك هزاع
المنصوري أول رائد فضاء
إماراتي في رحلة مركبة
«سويوز إم .إس  »15إلى
محطة الفضاء الدولية
ورعاية الجيل املقبل من العلامء واملبتكرين
ورواد األعامل يف اإلمارة ،وتحفيز الطلبة من
الصف الثالث حتى السابع عىل صقل معرفتهم
مبواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،
عرب تقديم تجارب علمية وعملية تتكامل مع
مناهجهم الدراسية .بينام يركز برنامج “برمج
فكرتك” عىل إبراز مواهب طالب املدارس
ومهاراتهم ،يف التفكري واالبتكار وتصميم وإنشاء
التطبيقات التي تركز عىل مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات
( ،)STEAMلتشجيع فئة الشباب يف الدولة
عىل االهتامم بتعلم هذه املجاالت ،من خالل
استغالل شغف الطالب بالتفكري اإلبداعي ،فيام
يُعد مهرجان أبوظبي للعلوم مبادرة اسرتاتيجية
تنفذها الدائرة سنوياً ،لتعزيز االبتكار واإلبداع

يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،وذلك يف إطار اإلسهام يف تطوير رأس
املال البرشي بقطاعي العلوم والتكنولوجيا ،متاشياً
مع خطة أبوظبي واالسرتاتيجية الوطنية لالبتكار،
وإلهام الطلبة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا،
لتشجيعهم عىل اختيار مسارات تعليمية ومهنية
مستقبلية يف تخصصات العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات.
رابعاً  :إنجازات نوعية في قطاع
الفضاء
ميثل عام  2019نقطة فاصلة يف تاريخ اإلنجازات
اإلماراتية ،حيث كانت دولة اإلمارات عىل موعد
مع املستقبل يوم الخامس والعرشين من سبتمرب
 ،2019حينام شارك هزاع املنصوري أول رائد
فضاء إمارايت يف رحلة مركبة «سويوز إم .إس »15
إىل محطة الفضاء الدولية  ،لتسطر بذلك صفحة
جديدة من تاريخها ،عنوانها عيال زايد يحققون
حلم زايد مبعانقة الفضاء .ويف الوقت الذي يؤكد
فيه هذا اإلنجاز التاريخي أن ثروة اإلمارات
الحقيقية هي أبناءها املتسلحون بالعلم واملعرفة
واإلرادة القوية القادرة عىل تحدي املستحيل ،فإنه
ميثل أيضاً مصدر إلهام لشباب اإلمارات ،ويرفع
سقف طموحاتهم من أجل أن تكون أحالمهم
دامئاً عند مستوى هذا اإلنجاز الذي يعانق عنان
السامء .وتدشن أيضاً ملرحلة جديدة تضع فيها
اإلمارات العاملني العريب واإلسالمي بقوة عىل
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خارطة صناعة الفضاء العاملية ،بإسهامات نوعية
تعزز من جهود البرشية لبلوغ هدفها يف اكتشاف
الفضاء وتعزيز املعرفة بالكون من حولنا ،وكيفية
توظيف علوم الفضاء يف خدمة مسرية اإلنسانية
وتنميتها املستدامة.
اإلمارات ترسخ يوماً بعد اآلخر مكانتها كأحد
أقطاب العامل الكربى يف مجال صناعة الفضاء ،
فمشاركة هزاع املنصوري يف رحلة مركبة «سويوز
إم .إس  »15إىل محطة الفضاء الدولية هي جزء
من مرشوعها الطموح الستكشاف الفضاء  ،الذي
تسعى من خالله إىل إرسال أول مسبار إمارايت
(مسبار األمل) إىل كوكب املريخ يف العام ،2021
الذي يتزامن مع احتفاالت اإلمارات باليوبيل
الذهبي لتأسيسها ،أو يف إيصال البرش إىل الكوكب

ملف العدد

األحمر خالل العقود املقبلة ،من خالل مرشوع
(املريخ  ،)2117الذي يتضمن برنامجاً وطنياً
إلعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية
يف مجال استكشاف املريخ ،من أجل بناء أول
مستوطنة برشية عىل الكوكب األحمر .إن
مرشوع اإلمارات الطموح للفضاء يضعها عىل
أعتاب مرحلة جديدة من التطور والتقدم ،ويفتح
أمامها الكثري من الفرص اإليجابية التي ستعزز
من مسريتها التنموية عىل الصعد كافة.
ويعترب القطاع الفضايئ اإلمارايت األكرب يف املنطقة
من حيث الحجم والتنوع واالستثامرات املبارشة،
ويتسم القطاع بالحيوية والنشاط والتنظيم
والخطط الواضحة للربامج املستقبلية حيث
يضم منظومة ترشيعية وتنظيمية تجعلها من

القطاعات األرسع منوا ً ،فقد تم إصدار السياسة
الوطنية للفضاء ،واعتامد القانون الفضايئ ،إىل
جانب اعتامد االسرتاتيجية الوطنية للفضاء والتي
متثل خارطة الطريق للعلوم والتقنيات واالبتكار
الفضايئ .ومتلك الدولة وتشغل حالياً عدد 8
أقامر كبرية وحديثة يف مجال االتصاالت واملراقبة
الفضائية باإلضافة إىل قمرين للتعليم “ نايف
 -1و ماي  -سات ،”-1كذلك سيدخل الخدمة 8
أقامر أخرى حديثة ذات طابع علمي تعليمي قبل
عام  2021مبا فيها مسبار “األمل” وأقامر “عني
الصقر” للمراقبة واالستطالع.
ويبلغ حجم االستثامرات الفضائية يف الدولة نحو
 22مليار درهم ومبعدل منو سنوي  ،9%ولدى
دولة اإلمارات أول وكالة فضاء عربية وأول
مرشوع عريب إسالمي الستكشاف املريخ “مسبار
األمل” ،كام متتلك اإلمارات مشغلني لألقامر
الصناعية “رشكة الياه-سات “ رشكة الرثيا – مركز
محمد بن راشد للفضاء» .وأصبحت رشكة “الياه
سات” من أكرب  10رشكات اتصاالت فضائية عىل
مستوى العامل من حيث الدخل حيث أطلقت يف
يناير  2018القمر الثالث لتغطية أمريكا الجنوبية
وتخطط للقمر الرابع ،كام أن لدى الدولة  4مراكز
لألبحاث الفضائية “مركز محمد بن راشد للفضاء
– مركز الشارقة للفلك والفضاء – املركز الوطني
ألبحاث علوم وتقنيات الفضاء يف جامعة االمارات
 العني – مخترب معهد مصدر»الياه-سات الفضايئيف جامعة خليفة» .ويف القدرات البرشية ،يعمل
يف القطاع الفضايئ الوطني ما يقارب من 1500
موظف ،ما يقارب  %30مواطنني ونسبة النساء
حوايل  %35ومتوسط األعامر يف الثالثينات،
وتوجد أكرث من  50رشكة لها أنشطة فضائية
مختلفة.
خامس���اً  :دبلوماس���ية اإلمارات
الفاعلة في عام 2019
تتسم السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة منذ تأسيسها بالرثاء والفاعلية ،وتقوم
عىل مبادئ ثابتة ،ورؤى واضحة للقيادة الرشيدة
برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،وأخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
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رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،ويقوم عىل تنفيذها
جهاز دبلومايس كفء ومتميز عىل رأسه سمو
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
والتعاون الدويل ،وتسهم بقوة يف تأكيد الحضور
اإلمارايت عىل الساحتني اإلقليمية والدولية،
وصيانة مصالح الدولة العليا ،وخدمة خطط
التنمية الشاملة يف الداخل.
وقد نجحت الدبلوماسية اإلماراتية خالل العام
 2019يف تحقيق حضور متزايد ،ليس عىل
مستوى املنطقة والوطن العريب فقط ،بل عىل
مستوى العامل كله .ويالحظ املتابع للدبلوماسية
اإلماراتية أنها استطاعت أن تحقق أهداف الدولة
يف الخارج ،وضمنت لها حضورا ً مؤثرا ً من خالل
املشاركة يف القمم واالجتامعات الدولية الكربى،
ويف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل أهم إنجازات
الدبلوماسية اإلماراتية يف العام  2019عىل النحو
التايل:
 -1تأكيد حق اإلمارات يف جزرها الثالث املحتلة
من قبل إيران «طنب الكربى وطنب الصغرى
وأبوموىس» وحشد التأييد الدويل واإلقليمي
ملوقفها بشان هذه الجزر ،وخلق رأى عام عاملي
ضاغط من أجل الجالء عنها ،حيث جاءت هذه
القضية يف مقدمة أولويات الدبلوماسية اإلماراتية
التي نجحت يف عرضها أمام مختلف املحافل
اإلقليمية والدولية  ،وذلك يف إطار نهج دبلومايس
هادئ ولكنه فاعل يف الوقت نفسه.
 -2إبراز دور اإلمارات كعامل رئييس يف ترسيخ
أسس األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل ،حيث
أظهرت الدبلوماسية اإلماراتية قدرة كبرية يف
التعامل مع أزمات املنطقة ،والعمل عىل احتواء
تداعياتها السلبية عىل األمن واالستقرار اإلقليمي
والدويل ،وهو ما رسخ من مكانة اإلمارات ضمن
حسابات العواصم الدولية الكربى ،أو ما يعرف
بعواصم صنع القرار العاملي ،حيث تحرص القوى
الكربى عىل التعرف عىل رؤى اإلمارات مواقفها
املتوازنة تجاه مختلف القضايا ،واالستفادة منها
يف معرفة وتقييم تطورات األوضاع يف املنطقة.
لقد نجحت دولة اإلمارات العربية املتحدة من
خالل دبلوماسيتها النشيطة ،وعالقاتها القوية مع
جميع دول العامل ،من دون استثناء ،إىل جانب

اعتامدها مبدأ تسوية املنازعات بالطرق السلمية،
كأحد املبادئ والثوابت يف سياستها الخارجية ،يف
إثبات نفسها كإحدى أبرز القوى الفاعلة ذات
التأثري عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل ،وإحدى
الدول ذات الدور الحيوي يف إقرار السلم واألمن
العامليني ،ويبدو هذا جلياً يف الدور الذي تضطلع
به يف إدارة األزمات التي متوج بها منطقة الرشق
األوسط يف املرحلة الراهنة.
 -3توسيع خيارات التحرك السيايس وتعزيز
الرشاكات االسرتاتيجية مع القوى اإلقليمية
والكربى الفاعلة :نجحت الدبلوماسية اإلماراتية
خالل العام  2019يف توسيع وتنويع خيارات
التحرك السيايس عىل الساحة الدولية ،وهذا
ما يتضح من التحرك نحو القوى الكربى إضافة

إىل القوى اإلقليمية املؤثرة والناشئة واالهتامم
الكبري بتعزيز العالقات مع الدول اآلسيوية ودول
إفريقيا وأمريكا الالتينية وغريها ،فضالً عن تعزيز
الرشاكات االسرتاتيجية مع القوى الفاعلة عىل
الساحة الدولية كروسيا والصني واالتحاد األورويب،
وهي رشاكات مثمرة انعكست بشكل إيجايب عىل
االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات.
 – 4تطوير “دبلوماسية التنمية” :إذا كانت
السياسة الخارجية ألي دولة متثل آلية مهمة
من آليات دعم برامجها التنموية يف الداخل،
فإن الدبلوماسية اإلماراتية عملت عىل توظيف
عالقات اإلمارات الخارجية ورشاكاتها االسرتاتيجية
يف دعم األهداف التنموية للدولة ،سواء من
خالل تسهيل منو وتطوير التجارة الوطنية
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واالستثامرات االسرتاتيجية يف الخارج عرب تقوية
الروابط االقتصادية والتجارية مع دول العامل،
واالستفادة من تجاربها وخرباتها التنموية ،أو
من خالل الرتويج الناجح ملا متتلكه اإلمارات من
قدرات وفرص استثامرية كبرية يف الداخل ،جعلت
كربيات الرشكات العاملية تتنافس فيام بينها عىل
فتح مقرات لها يف اإلمارات .يف الوقت ذاته،
فإن العالقات املتميزة التي استطاعت أن تبنيها

ملف العدد
كانعكاس مبارش للجهود التي بذلتها الدولة عىل
مدار العقود املاضية ،الستثامر موقعها الجغرايف
املتميز ،والتوظيف األمثل إلمكاناتها االقتصادية
واالستثامرية املتميزة.
5تأكيد قوة جواز السفر اإلمارايت :حققت دولةاإلمارات خالل العام  2019إنجازا ً تاريخياً جديدا ً،
حيث أصبح الجواز اإلمارايت األقوى يف العامل
وحصد املركز األول عاملياً بجدارة .وفاقت دولة
اإلمارات جميع التوقعات بحصول الجواز اإلمارايت
عىل املرتبة األوىل عاملياً يف األول من ديسمرب
 2018متصدرة دول العامل .وبحسب أحدث
إحصائيات للمؤرش العاملي التابع لرشكة آرتون
كابيتال لالستشارات املالية العاملية يف شهر أكتوبر
 ،2019والذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف
قوة جوازات السفر ،فإن الجواز اإلمارايت أصبح
ميكّن حامله حاليا من التعامل الحر بدون قيود
التأشرية مع نحو  6.9مليارات نسمة من سكان
 179دولة حول العامل من أصل  7.5مليارات
نسمة من سكان األرض.
وهذا اإلنجاز يحسب للدبلوماسية اإلمارتية
بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدويل ،الذي استطاع
أن يربز الصورة الحضارية لإلمارات إىل العامل
الخارجي ،وما يتميز به شعبها من قيم التسامح
واالنفتاح والوسطية والتعايش ،حيث يعيش عىل
أراضيها أكرث من مائتي جنسية يف تناغم تام رغم
االختالفات فيام بينها بسبب الثقافة والدين
واللغة.
والواقع أن الدبلوماسية اإلماراتية تتمتع بعدد
من املزايا املهمة ،فهي دبلوماسية نشطة وفعالة
وطموحة ،ولديها رغبة كبرية يف االستفادة من
املكانة املتميزة للدولة عىل املستوى العاملي ،من
أجل بناء املزيد من العالقات ،ومن أجل تحقيق
املزيد من الطموحات التي تتعلق بتقدم املكانة
الدبلوماسية اإلماراتية مع دول العامل يف مختلف العاملية للدولة يوماً بعد يوم؛ لوضع اسمها بني
الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتامعية دول العامل األفضل مكانة
والثقافية مكنت االقتصاد الوطني من أن يصبح
سادساً  :تقدم مركز اإلمارات في
حلقة وصل عىل خريطة التجارة العاملية للسلع
مؤشرات التنافسية العالمية
والخدمات ،وجعلت منه بوابة لعبور املنتجات
واالستثامرات العاملية إىل األسواق اإلقليمية ،استطاعت دولة اإلمارات أن ترسخ مكانتها عىل
وصاحب دور هام يف متكني املنتجات الوطنية خريطة الدول املتقدمة يف مختلف املجاالت،
لدول املنطقة من الوصول إىل األسواق العاملية ،وهذا ما تجسده املراتب املتقدمة التي تحققها يف

45
مختلف التقارير واملؤرشات الدولية التي تقيس
مستوى التنمية والتطور يف دول العامل ،وأهم
هذه املؤرشات:
* تصدرت اإلمارات عربياً وتقدمت مرتبتني
عن العام املايض إىل املركز  25عاملياً ،يف تقرير
التنافسية العاملية  2019الصادر عن املنتدى
االقتصادي العاملي “دافوس” ،وجاءت اإلمارات
يف املركز األول عاملياً يف محور “استقرار االقتصاد
الوطني” ،وحققت الدولة تقدماً الفتاً عىل مستوى
املؤرشات ،حيث تقدمت يف  52مؤرشا ً تنافسياً عن
العام املايض ،وحافظت عىل أدائها يف  27مؤرشا ً،
وذلك من مجمل  103مؤرشات تنافسية يرصدها
التقرير .كام جاءت دولة اإلمارات ضمن أفضل
خمس دول يف  19مؤرشا ً عاملياً ،وضمن أول 20
دولة عىل الصعيد العاملي يف  57مؤرشا ً ،أي أكرث
من نصف املؤرشات التي يرصدها التقرير لهذا
العام .ومن ضمن املؤرشات التي حققت فيها
اإلمارات مراتب متقدمة ،جاءت ضمن املركز
األول عاملياً يف أربعة مؤرشات هي مؤرش “قلة
التغري السنوي يف التضخم” ومؤرش “ديناميكيات
الديون” ومؤرش “اشرتاكات اإلنرتنت عىل الهاتف
املتحرك” ومؤرش “قلة فجوة االئتامن”.
*حلت اإلمارات يف املركز األول عربياً واملركز 12
عاملياً يف مؤرش رواد األعامل االجتامعيني 2019
متقدمة  7مراكز عن ترتيبها يف )19( 2016
الصادر عن مؤسسة تومسون رويرتز متقدمة
عىل اململكة املتحدة والسويد وسويرسا وإيطاليا
وهونغ كونغ .وحازت املركز األول عاملياً ،حيث
ميكن لرجال األعامل االجتامعيني الوصول بسهولة
إىل الدعم غري املايل مثل الدعم القانوين والتقني.
وحصلت عىل املركز  29يف دعم السياسات
الحكومية لرواد األعامل االجتامعيني .واملركز 9
يف جذب العاملة املاهرة متقدمة عن مركزها
 16يف  .2016واملركز  13يف إدراك الجمهور لدور
رواد األعامل االجتامعيني .واملركز  15يف قدرة
رواد األعامل االجتامعيني عىل جني املكاسب
(الدخل) .واملركز  9يف مؤرش الزخم من املركز 39
يف  .2016واملركز  16يف الوصول إىل االستثامر أي
سهولة حصول الرواد عىل االستثامر .واملركز 16
يف حصول رواد األعامل االجتامعيني عىل التمويل.
*حققت دولة االمارات العربية املتحدة املركز
األول عربياً و 12عاملياً ضمن أكرث الدول تنافسية

حققت دولة
االمارات العربية
المتحدة المركز األول
عربياً و  12عالمياً ضمن
أكثر الدول تنافسية
في مؤشر التنافسية
الرقمية لعام 2019
يف مؤرش التنافسية الرقمية لعام  2019والصادر
يف شهر سبتمرب  2019عن مركز التنافسية العاملي
التابع للمعهد الدويل للتنمية اإلدارية مبدينة
لوزان السويرسية ،واحدة من اهم الكليات
املتخصصة عىل مستوى العامل يف هذا املجال.
وتقدمت دولة اإلمارات يف تقرير عام 2019
بخمسة مراتب عن تصنيف العام السابق ،حيث
جاءت يف املرتبة 12عاملياً واألوىل عربياً .كام
وتقدمت الدولة يف تقرير هذا العام لتحقق املركز
األول عربياً أيضاً يف كل املحاور الرئيسية الثالثة يف
التقرير وهي محور “التكنولوجياً” والذي حققت
به الدولة املركز الثاين عاملياً متقدمة بخمسة
مراتب عن العام السابق ،والتاسع عاملياً يف محور

“الجاهزية للمستقبل” والذي كانت يف املرتبة 12
يف العام املايض ،وقفزت مرتبة واحدة يف محور
“املعرفة” لتحقق املركز األول عربياً و 35عاملياً.
*احتلت دولة دولة اإلمارات العربية املتحدة
املرتبة األوىل يف خمسة من سبعة قطاعات
لالقتصاد اإلسالمي فيام بلغ حجم اإلنفاق العاملي
عىل قطاعات األغذية الحالل واألدوية وأسلوب
الحياة  2.2تريليون دوالر أمرييك يف عام  2018مع
توقعات أن يصل إىل  3.2تريليون دوالر أمرييك
بحلول العام  2024حسب النتائج الرئيسية
لتقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي للعام
 ،2019-2020وذلك وفقاً لتقرير واقع االقتصاد
اإلسالمي العاملي الذي أعدته رشكة دينار ستاندرد
للبحوث واالستشارات الرشيك االسرتاتيجي ملركز
ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي الصادر يف شهر
نوفمرب .2019
* حلت دولة اإلمارات يف املرتبة الثامنة عاملياً
يف مؤرش الدول اإليجابية الذي تصدره مؤسسة
االقتصاد اإليجايب سنوياً ،لقياس مؤرشات االقتصاد
اإليجايب يف دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية .وتقدمت دولة اإلمارات يف املؤرش
الذي يتم تطبيقه للمرة األوىل عىل دولة من
خارج عضوية املنظمة ،عىل  27من الدول األربع
والثالثني األعضاء ،من ضمنها اململكة املتحدة
والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وأسرتاليا.
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ويقيس مؤرش الدول اإليجابية مقومات جودة
الحياة والسلوك اإليجايب للدول اعتامدا ً عىل
معايري تتضمن مستوى اهتاممها مبستقبل األجيال
القادمة ،ومدى تأثريها اإليجايب عىل العامل .وجاء
الرتتيب املتقدم لدولة اإلمارات يف املؤرش نتيجة
ملستويات جودة الحياة املتميزة ،والسلوك
اإليجايب للدولة وطنياً وإقليمياً وعاملياً ،وجهود
دولة اإلمارات املستمرة يف استرشاف املستقبل
ومواكبة متغرياته ،وتوقع الفرص والتحديات التي
يحملها يف مختلف القطاعات الحيوية ،إضافة إىل
تركيز الدولة عىل األجيال القادمة ،ومتكني الشباب
وإعدادهم وبناء مهاراتهم ،وتهيئتهم ملتطلبات
املستقبل .كام حققت اإلمارات هذا التصنيف
املتميز نظرا ً لجهودها املتسارعة يف تطوير
قطاع التعليم ،ومبادراتها يف تحقيق التوازن بني
الجنسني يف مختلف مجاالت الحياة والعمل،
واهتامم الحكومة بتنمية ومتكني فئات املجتمع
كافة ،وتعزيز الرتابط اإليجايب بني أفراده ،وإعالن
عام  2019عاماً للتسامح ،إضافة إىل الدور العاملي
املتميز يف دعم جهود التغري املناخي وتطوير
حلول الطاقة املستدامة يف العامل ،واحتاللها املركز
األول كأكرب جهة مانحة للمساعدات اإلمنائية
الرسمية ،ما ساهم يف تفوقها عىل العديد من دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف املؤرشات
الفرعية ملؤرش الدول اإليجابية.
* حلت دولة اإلمارات ضمن أفضل عرش دول
عاملياً يف مؤرشات جودة الحياة يف املسح العاملي

ملف العدد

لعام  2018الذي صدر يف مارس  ،2019ويقيس
مستويات جودة الحياة ،من خالل رصد توجهات
األفراد يف  160دولة حول العامل.وحققت دولة
اإلمارات املركز األول عاملياً يف مؤرش الرضا عن
توفر الرعاية الصحية الجيدة ،متقدمة من املركز
الثاين يف العام املايض ،ما يعكس جهود الحكومة
يف تطوير هذا القطاع الحيوي ،كام حققت املركز
األول يف أربعة مؤرشات إضافية هي :مؤرش الرضا
عن جهود الحكومة لحامية البيئة األمر الذي
يؤكد الدور املهم للحكومة يف مواجهة تحديات
التغري املناخي والحفاظ عىل البيئة ،ومؤرش نسبة
السكان العاملني بأجر ،ومؤرش نسبة السكان
العاملني بدوام كامل ،ما يعكس موقع دولة
اإلمارات وريادتها عاملياً كبيئة جاذبة للعقول
واملواهب ،ومؤرش توفر الهاتف املحمول ،حيث
تعد دولة اإلمارات األوىل عاملياً يف نسبة استخدام
الهاتف الذيك ،ومؤرش الشعور باألمان باعتامد
القياس اإلمارايت ،ما يؤكد ريادة دولة اإلمارات يف
تعزيز مستويات األمن واألمان.
* جاءت اإلمارات يف املرتبة األوىل عربياً والـ 26
عاملياً يف تقرير املساواة بني الجنسني ،الصادر
عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لعام 2019؛
األمر الذي يجعل من ترتيب الدولة عىل بُعد
خطوة واحدة عىل املستوى العاملي من تحقيق
املستهدف الوطني يف الوصول إىل قامئة أفضل
 25دولة يف العامل بهذا املؤرش عام  .2021كام
احتلت دولة اإلمارات املركز الرابع عاملياً رسمياً يف

التصنيف الدويل لنسب متثيل املرأة يف الربملانات،
كام ستصبح الدولة األوىل عربياً وآسيوياً يف حجم
املشاركة الربملانية للمرأة ،وفقاً ملؤرش االتحاد
الربملاين الدويل املتخصص يف قياس نسبة املشاركة
السياسية للنساء يف مجالس النواب والشورى
حول العامل دورياً يف  192دولة.
وال شك أن املكانة التي تحظى بها املرأة اإلماراتية
إمنا هي نتاج الدعم الالمحدود من جانب القيادة
الرشيدة التي تؤمن بدورها يف املجتمع؛ وهو
ما تجلىّ بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،يف عام
 ،2019برفع نسبة متثيل املرأة يف املجلس الوطني
االتحادي إىل  %50من عدد األعضاء ،وإطالق
مجلس الوزراء ،برئاسة صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله ،حزمة من
املبادرات والسياسات الداعمة للمرأة يف املجاالت
كافة؛ األمر الذي عزز مكانة الدولة عاملياً يف
تحويل املساواة والتوازن بني الجنسني من ثقافة
إىل مامرسة؛ وفق أفضل املامرسات التي تعيل
اسم دولة اإلمارات يف مؤرشات التنافسية العاملية.
* تبوأت دولة اإلمارات املركز األول عربياً للسنة
الخامسة عىل التوايل ،وحلت يف املرتبة الواحدة
والعرشين عاملياً ،يف تصنيف التقرير العاملي
للسعادة الصادر عن األمم املتحدة يف مارس
 ،2019وأشاد التقرير بجهود اإلمارات ودورها
املحوري يف قيادة الجهود العاملية لرتسيخ السعادة
وجودة الحياة ،من خالل تطوير السياسات
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الحكومية والرشاكات الدولية.
إن نظرة رسيعة عىل هذه املؤرشات واستقراء
دالالتها العميقة يكشف بوضوح أن اإلمارات
باتت اآلن منوذح ملهم لآلخرين يف التنمية
والحكم الرشيد ،وهذا تأكيد عىل سالمة الرؤية
التي صاغتها القيادة الرشيدة برئاسة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،وحرصت عىل متابعة تطبيقها
أوالً بأول من خالل خطط واسرتاتيجيات مدروسة،
وتحولت معها اإلمارات بالفعل إىل “دولة منوذج”
متتلك كل مقومات النمو والتطور الذايت.
سابعاً  2020 :عام االستعداد
للخمسين وطموح اإلمارات
نحو المستقبل
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،يف الرابع عرش
من ديسمرب  2019أن العام  2020سيكون “عام
االستعداد للخمسني” ،من خالل االنطالق يف أكرب
اسرتاتيجية عمل وطنية من نوعها لالستعداد
للسنوات الخمسني املقبلة عىل كافة مستويات
الدولة االتحادية واملحلية ،واالستعداد أيضاً
لالحتفال باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات يف
العام  ،2021عىل أن تشارك كافة فئات الطيف

املجتمعي اإلمارايت من مواطنني ومقيمني وقطاع
عام وخاص وأهيل يف صياغة الحياة يف دولة
اإلمارات للخمسني عاماً املقبلة.
ويأيت إطالق عام االستعداد للخمسني يف مرحلة
مفصلية من تاريخ دولة اإلمارات التي تستعد
لالحتفال بالذكرى الخمسني لقيامها ،وذلك يف
ديسمرب من العام  ،2021حيث يشكل اليوبيل
الذهبي للدولة الفتية محط ًة فارقة تستدعي
وضع النموذج التنموي الجديد لدولة اإلمارات.
وسوف يتم حشد كافة الجهود املؤسسية يف
الدولة وكافة املوارد واإلمكانات ضمن مختلف
الكوادر القيادية واإلدارية إىل جانب االستثامر يف
الخربات والعقول اإلبداعية واملواهب والكفاءات
االستثنائية لتصميم منظومات جديدة للخمسني
تلتف حولها
عاماً املقبلة ،وخلق رؤية جمعية ّ
كافة فئات املجتمع لتكون دولة اإلمارات خالل
الخمسني عاماً املقبلة الدولة األكرث متيزا ً واألفضل
يف جودة الحياة عىل مستوى العامل.
ويشكل إطالق عام االستعداد للخمسني وتهيئة
كل العنارص واملقومات واملعطيات لضامن تحقيق
مستهدفات مئوية اإلمارات محطة حاسمة يف
تاريخ اإلمارات ،يذكر بإرهاصات ما قبل إعالن
قيام االتحاد يف ديسمرب من العام  ،1971وما سبق
ذلك من ترسيع الخطوات وتذليل كافة العقبات
وتخطي كل أنواع التحديات واملعوقات للدفع
مبسار الوحدة وامليض يف طريق الدولة الذي ال
عودة عنه.

العام املقبل  ،2020سيشكل منعطفاً مهامً
لدولة اإلمارات نحو الخمسني عاماً القادمة ،عرب
االستعداد إلطالق أكرب اسرتاتيجية عمل وطنية
محلياً واتحادياً يف اليوبيل الذهبي ،تتميز بشمولية
وخطط واضحة مبختلف املجاالت التي ستسهم يف
دفع مسرية اإلمارات اقتصادياً وتعليمياً وإعالمياً
وثقافياً وصحياً وبنية تحتية ،وأهم ما مييز هذه
االنطالقة هو العمل بروح الفريق الواحد وبروح
زايد وبروح االتحاد وبطموح يسمو إىل العلياء.
خاتمة
ما حققته اإلمارات من إنجازات تنموية وسياسية
يف عام  2019ليس سوى غيض من فيض ،فهناك
الكثري من النجاحات األخرى يف قطاعات عمل
مختلفة ،واملتوقع أن يكون عام  2020ليس فقط
استكامالً ملا تحقق يف األعوام املاضية ،وإمنا أيضاً
استعدادا ً للذكرى الخمسني لقيام االتحاد ،وبناء
سياسات ومنظومات عمل جديدة للخمسني عاماً
املقبلة ،من أجل تهيئة البيئة الداعمة التي متكن
اإلمارات من تنفيذ خططها الطموحة لالنتقال إىل
مرحلة ما بعد النفط لصناعة اقتصاد معريف يجعل
منها أهم حاضنة لالبتكار واإلبداع ،واالستثامر يف
التكنولوجيا،حتى تواصل دولتنا الفتية تقدمها
وتحقيق طموحاتها يك تكون أفضل دولة يف العامل
وأكرثها تقدماً بحلول الذكرى املئوية لقيام دولة
اإلمارات العربية املتحدة وذلك يف العام . 2071
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استراتيجيات

التوجهات الدفاعية
واألمنية الجديدة لحلف
الناتو في ضوء قمة لندن

جاءت قمة حلف شمال األطلسي(الناتو) التي انعقدت في لندن يومي الثالث والرابع من شهر ديسمبر 2019
الماضي لتثير مجموعة من التساؤالت الجوهرية حول مستقبل الحلف خالل السنوات المقبلة ،ليس فقط
ألن هذه القمة تزامنت مع الذكرى السبعين لتأسيسه وشكلت فرصة لمراجعة توجهاته الدفاعية واألمنية،
والعمل على إعادة صياغة أهدافه كي تواكب المتغيرات المتسارعة.

وإمنا أيضاً ألنها جاءت يف وقت تصاعدت فيه حدة
الخالفات بني الواليات املتحدة وبني العديد من
أعضاء الحلف حول كثري من القضايا ،السياسية
واالقتصادية والتجارية واألمنية ،وصلت إىل التشكيك
يف جدوى استمرار الحلف بشكله الحايل ،بعدما
تراجع دوره املؤثر يف الكثري من القضايا اإلقليمية
والدولية.
حلف األطلسي  ..تباين الرؤى
وتراجع األولويات
حينام تأسس حلف شامل األطليس عام  ،1949كان
هناك تصور مشرتك لطبيعة التحديات واملخاطر
التي تواجهه من جانب الدول األعضاء املشاركة فيه
آنذاك ،والتي بلغت وقتها ستة عرش دولة ،حيث

كان الهدف الرئييس له هو حامية الدول األوروبية
من االتحاد السوفيتي(السابق) بعد انتهاء الحرب
العاملية الثانية ،الذي كان يتبنى آنذاك سياسة
توسعية وتدخلية تهدد الدول األوروبية ،ونجح
الحلف يف احتواء التمدد السوفيتي طيلة حقبة
الحرب الباردة ،ووفر مظلة أمنية مهمة للدول
األوروبية.
واستمرت مهام حلف الناتو الدفاعية واألمنية
واضحة حتى نهاية الحرب الباردة بداية تسعينيات
القرن املايض ،التي شهدت انهيار االتحاد السوفيتي،
وبدأ الحلف يبحث عن تحديات ومخاطر جديدة
تربر استمرار وجوده ،وبالفعل بدأت أولويات
الحلف ومهامه تتغري ،فصار يركز عىل مواجهة
التحديات األمنية الجديدة كاإلرهاب الدويل

بقلم :داليا السيد أحمد

والجرائم الدولية العابرة للحدود ،كام أصبح يتدخل
يف العديد من مناطق األزمات والرصاعات التي
يرى أنها ميكن أن تشكل تهديدا ً حيوياً ألي من
أعضائه .واألمثلة عىل ذلك عديدة ،لعل أبرزها دور
الحلف يف البوسنة وكوسوفو ومنع القرصنة قبالة
القرن اإلفريقي .بل أن الحلف أصبح يقوم بدور
مهم يف معالجة أزمة الالجئني واملهاجرين يف أوروبا
منذ العام  ،2016كام قام الحلف بدور رئييس يف
أفغانستان ،سواء يف العمليات القتالية ضد طالبان
والتنظيامت املتطرفة أو يف تدريب القوات املحلية
يف أفغانستان .كام يعترب حلف الناتو أيضاً عضوا ً
كامل العضوية يف التحالف العاملي لهزمية داعش.
لكن التوسع يف مهام الحلف ،خاصة يف السنوات
القليلة املاضية ،أدى إىل تباين الرؤى بني أعضائه
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حول طبيعة التحديات واملخاطر التي تواجهه
من ناحية ،وكيفية التعامل معها من ناحية ثانية،
وخاصة فيام يتعلق بالعالقات مع كل من روسيا
والصني ،ففي الوقت الذي تنظر فيه الواليات
املتحدة إىل الدولتني باعتبارهام يشكالن تهديدا ً
للمصالح األمريكية واألوروبية ،فإن العديد من
أعضاء حلف شامل األطليس ترفض ذلك ،وتعمل
عىل تعزيز عالقاتها مع الدولتني.
وقد تزايدت وترية الخالفات بني ضفتي األطليس،
الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية ،منذ
تويل الرئيس األمرييك دونالد ترامب مقاليد السلطة
يف يناير عام  ،2017والذي بدأ يتخذ مواقف متشددة
ضد العديد من أعضاء حلف شامل األطليس ،مطالباً
إياهم بتحمل التزاماتهم املالية تجاه الحلف ،بل أن
رؤيته للحلف اتسمت بالتغري ،فتارة يرى أنه مل يعد
ميثل أهمية للواليات املتحدة ،وتارة ثانية يؤكد عىل
أهميته االسرتاتيجية والدفاعية واألمنية ،وأنه يشكل
البديل األمثل واألوحد للدفاع عن دول الحلف يف
مواجهة مختلف املخاطر والتحديات ،كام أنه انتقد

أصبح الناتو يركز
على مواجهة التحديات
األمنية الجديدة
كاإلرهاب الدولي
والجرائم الدولية
العابرة للحدود
فكرة الجيش األورويب املوحد التي اقرتحها الرئيس
الفرنيس إميانويل ماكرون وأيدتها أملانيا ،معتربا ً إياها
غري واقعية ومن الصعب تنفيذها.
قمة لندن ..قضايا شائكة
وملفات معقدة
انعقدت قمة حلف شامل األطليس يف لندن
يف ديسمرب  2019يف ظل العديد من التحوالت

واملتغريات اإلقليمية والدولية ،التي ألقت بظاللها
عىل نقاشات القمة ،حيث بدا التوتر واضحاً بني
كل من الواليات املتحدة وتركيا من جانب وفرنسا
من جانب آخر ،بسبب األزمة السورية ،حيث اتهم
الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون كالً من واشنطن
وأنقرة بعدم االلتزام مببادئ الحلف ،ومخالفة
قوانينه ولوائحه العامة.
وهذا املوقف الهجومي الذي أظهره الرئيس الفرنيس
خالل قمة لندن ضد كل من الواليات املتحدة وتركيا
سبقته ترصيحات الفتة ،قال فيها إن «الناتو هو
يف حالة موت دماغي» ،وذلك يف إشارة واضحة
إىل طبيعة التحديات التي تواجه الحلف يف هذه
املرحلة ،والتي جعلته عاجزا ً عن اتخاذ مواقف
واضحة تجاه العديد من القضايا ،وهي الترصيحات
التي أثارت ردود فعل قوية من جانب الرئيس
ترامب ،التي اعتربها غري واقعية وتفتقر إىل الدقة،
معتربا أنه «ال أحد يحتاج للناتو أكرث من فرنسا،
فرنسا تعاين من معدل بطالة شديد االرتفاع وضعف
يف األداء االقتصادي ومشكالت مع محتجي السرتات
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ملف اإلرهاب الدولي وكيفية مواجهته كان أحد
الملفات الشائكة التي نوقشت خالل قمة الحلف في لندن
الصفراء».
وقد برزت الخالفات بني ضفتي حلف شامل
األطليس خالل قمة لندن بصورة واضحة ،يف أعقاب
ما أثري عن تحرك واشنطن لخفض مساهمتها يف
امليزانية الجامعية لحلف الناتو بشكل كبري ،مقابل
أن يعوض أعضاء آخرون كأملانيا وفرنسا ذلك النقص.
يف الوقت ذاته ،تأخذ دول الحلف عىل الواليات
املتحدة اتخاذها العديد من القرارات االسرتاتيجية
بشكل منفرد دون الرجوع إىل الحلف ،كقرار سحب
الوحدات األمريكية دون تنسيق من سوريا ،وفتح
الباب للتدخل العسكري الرتيك ضد األكراد ،الذين
قادوا الحرب ضد تنظيم «داعش» لصالح الغرب،
معتربة أن مثل هذه القرارات تشكل انتهاكاً ملبادئ
الحلف وخيانة رصيحة ملصالح أعضائه.
إضافة إىل ما سبق ،فإن الخروقات الرتكية الرصيحة
ملبادئ الحلف شكلت أحد القضايا الشائكة يف قمة
لندن ،سواء فيام يتعلق بالتدخل يف الشامل السوري،
أو فيام يتعلق باإلرصار عىل إمتام صفقة صواريخ
«إس  400الروسية» ،بدال من نظام أمرييك مامثل
يتامىش مع معدات الحلف الدفاعية ،كام أن الحلفاء
الغربيني يف الناتو تابعوا بقلق القمع الرتيك للحريات
التوجهات الدفاعية واألمنية
املدنية يف أعقاب محاولة االنقالب عام  ،2016ومع
الجديدة لحلف شمال األطلسي
ذلك مل يتم اتخاذ أية إجراءات من جانب الحلف
ضد تركيا ،وذلك ألن حلف شامل األطليس هو رغم الخالفات التي ظهرت عىل السطح خالل
تحالف وليس كيانا سياسيا ،بخالف االتحاد األورويب .مناقشات قادة الحلف يف قمة لندن ،إال أن البيان

لذلك تتمتع كل دولة عضو يف الحلف بحرية
اختياراتها ،ولهذا تجنب الناتو إدانة تركيا عالنية يف
القضايا الخالفية املشار إليها.
ملف اإلرهاب الدويل وكيفية مواجهته كان أحد
امللفات الشائكة التي نوقشت خالل قمة الحلف يف
لندن ،وأظهرت حجم الخالفات بني الدول األعضاء ،
حيث تحفظ البعض عىل فكرة أن اإلرهاب الدويل
يعترب عدوا ً رئيسياً للناتو ،معتربين أن الحلف بكل
ما ميتلك من إمكانيات وقدرات يحتاج إىل خصم
اسرتاتيجي أكرث وضو ًحا من اإلرهاب الدويل ،السيام
أن الحلف مل يبذل ما يكفي من الجهد ومل يلعب
دو ًرا رئيسيًا يف التصدي لخطر اإلرهاب يف مناطق
انتشاره بدول الرشق األوسط يف السنوات األخرية،
واألخطر من ذلك أن القمة األخرية للحلف طرحت
خاللها آراء تشري إىل «إنه ليس لدينا عىل الطاولة
التعريف نفسه لإلرهاب» ،وهو األمر الذي اضطر
األمني العام للحلف ينس ستولتنربج إىل إيجاد
تسوية تتحدث عن تصدي الحلف للتهديدات
االسرتاتيجية اآلتية «من كل االتجاهات» ،مع االلتزام
الكامل مبكافحة اإلرهاب.

الختامي الصادر عن هذه القمة تضمن بعض
التوجهات الدفاعية واألمنية الجديدة للحلف ،
والتي رمبا تعيد تشكيل اسرتاتيجياته خالل الفرتة
املقبلة ،ولعل أبرزها:
 1زيادة اإلنفاق وتحديث القوات الدفاعية :أعلناألمني العام لحلف الناتو ينس ستولتنربج زيادة
اإلنفاق الدفاعي للدول األعضاء إىل  400مليار
دوالر أمرييك بحلول العام  .2024هذا يف الوقت
الذي أعلن فيه الحلف عن خطوات جديدة لتعزيز
قوته الدفاعية ،فقد كشف يف شهر نوفمرب  2019أنه
سيضيف فرع جديد خامس للقوات العسكرية وهو
الفضاء ،إىل جانب األفرع التقليدية للدفاع وهي
القوات الربية والبحرية والجوية ،فضال عن الفرع
الذي أضيف مؤخرا وهو الفضاء السيرباين.
ويأيت هذا التوجه الجديد لحلف شامل األطليس
استجابة للضغوط األمريكية املتزايدة التي تطالب
دول الحلف بزيادة إنفاقها الدفاعي ،إذ أن الرئيس
ترامب كثريا ً ما انتقد أملانيا إلنفاقها نسبة أقل
بكثري من اقتصادها عىل الدفاع مقارنة بالواليات
املتحدة ،وقال خالل محادثات مع رئيس الحلف
ينس ستولتنربغ ،قبل انطالق قمة الناتو يف لندن،
«هذا ليس عدال ،ليس من الصواب أن يتم استغاللنا
من حلف الناتو ،ثم يف التجارة ،ال ميكننا أن ندع
هذا يحدث» .وتريد الواليات املتحدة من وراء هذه
الضغوط تخفيف األعباء املادية املفروضة عليها؛
حيث تنفق أكرث من  649مليار دوالر من ميزانية
الحلف التي تقدر بحوايل  1036مليار دوالر أمرييك
بهدف تحقيق االمن واالستقرار والدفاع املشرتك،
وبالفعل أعلنت العديد من دول الحلف يف اآلونة
األخرية زيادة ميزانيات الدفاع  ،ويف مقدمتها أملانيا
التي من املتوقع أن تنفق  %1.42من الناتج املحيل
اإلجاميل لديها عىل الدفاع خالل العام املقبل ،2020
وبذلك تقرتب من الهدف املحدد للناتو برفع هذه
النسبة إىل .%2
ورغم استجابة العديد من أعضاء الحلف للضغوط
األمريكية بشأن اإلنفاق الدفاعي ،فإن هناك مؤرشات
متنامية عىل وجود رغبة أوروبية يف تأسيس نظام
دفاعي مستقل ،سواء فيام يتعلق بالجيش املوحد،
أو يف إعالن فرنسا يف الرابع والعرشين من نوفمرب
 2019قيادة تحالف أورويب بحري ملراقبة التحركات
يف مياه منطقة الخليج يعمل بالتنسيق مع تحالف
آخر تقوده الواليات املتحدة األمريكية ملواجهة أية

51
مخاطر تهدد أمن الطاقة العاملي.
 2اعتبار القوة العسكرية الصاعدة ،الصني ،عدواجديدا محتمال لحلف شامل األطليس ،وهذه هي
املرة األوىل التي يرى فيها الحلف أن الصني تشكل
تهديدا ً ملصالحه ،وخاصة فيام يتعلق بشبكة الجيل
الخامس لشبكات املحمول ،الذي تعترب رشكة هواوي
الصينية الرائدة فيه ،حيث ينظر الحلف بقلق إىل
هذه الشبكة ،ويؤكد عىل رضورة الرهان عىل أنظمة
آمنة وقادرة عىل املقاومة .وهذا التوجه الجديد
لحلف شامل األطليس جاء ترجمة واضحة للموقف
األمرييك من الصني ،حيث حاولت إدارة ترامب
تشكيل تكتل مناهض من دول الحلف ضد الصني،
حيث تتخوف الواليات املتحدة أن يؤدي تحول
العديد من دول العامل ،وخاصة حلفائها األوروبيني،
إىل االعتامد عىل التكنولوجيا الصينية ،وخاصة شبكة
الجيل الخامس إىل نهاية عرص الهيمنة الرقمية
األمريكية ،ومن ثم تراجع نفوذها وتأثريها عىل
الساحة الدولية .ومثة تحذيرات متزايدة يف اآلونة
األخرية من أن الواليات املتحدة باتت تنظر إىل
السباق حول تقنية شبكة الجيل الخامس باعتباره
جز ًءا من سباق تسلح جديد ومتطور مع الصني،
خاصة بعد أن طرحت األخرية مبادرتها املعروفة
باسم «الحزام والطريق» التي تستثمر خاللها
مليارات الدوالرات يف البنى التحتية التكنولوجية،
وتحديدا ً يف بناء طرق رقمية رسيعة  ،بالشكل الذي
يعزز من نفوذها يف رصاعات املستقبل.
 3الرتكيز عىل جهود مكافحة اإلرهاب يف مختلفاملناطق :حيث وافق وزراء خارجية حلف شامل
األطليس عىل خطة عمل تنص عىل تطوير دور
الحلف يف التصدي لخطر اإلرهاب الدويل ،تقوم عىل
زيادة تبادل املعلومات االستخباراتية بشأن األنشطة
اإلرهابية ،واملحاربني األجانب ،وتعزيز دور الحلف
يف أمن الطاقة العاملي.
خاتمة
يف الوقت الذي كان يتوقع أن تشهد قمة حلف
األطليس يف لندن أجواء احتفالية بذكرى مرور واملخاطر التي تواجهه مستقبالً ،إذ بدا واضحاً أن
سبعني عاماً عىل تأسيس الحلف ،إال أنها كشفت عن هناك فجوة ما تزال قامئة بني العديد من أعضاء
املأزق الكبري الذي يواجهه ،سواء عىل صعيد التباين الحلف وبني الواليات املتحدة األمريكية ،تجعل
يف الرؤى حول أهمية وطبيعة الدور الذي يقوم به مستقبل الحلف ومهامه املستقبلية محل تساؤالت
الحلف يف الوقت الراهن ،أو فيام يتعلق بكيفية ال تتوقف ،خاصة مع التحول يف خريطة التحالفات
العمل عىل اتخاذ مواقف موحدة تجاه التحديات واملصالح بشكل مستمر ،ال سيام يف ظل صعود

الوزن النسبي لكل من روسيا والصني يف التفاعالت
الدولية يف السنوات القليلة املاضية ،ونجاحهام
يف بناء شبكة واسعة من املصالح مع العديد من
دول الحلف ،والتي قد متثل قيدا ً عىل أية توجهات
سياسية ودفاعية وأمنية للحلف يف املستقبل.

52

العدد  576ينــايــــر 2020

استراتيجيات

القمة األربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية..

مرحلة جديدة من التعاون والتكامل

شكلت القمة الـ  40لقادة دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية التي انعقدت في الرياض في العاشر من
ديسمبر  2019مرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي
المشترك ،وأظهرت حرص دول المجلس على المضي
قدماً في طريق تعزيز أواصر التعاون والتكامل الذي
يواكب تطلعات الشعوب الخليجية ويعزز مصالحها في
الرفاه واألمن واالستقرار.
بقلم :يوسف جمعة الحداد

قمة الرياض  ..تعزيز مسارات
التعاون الخليجي
جاءت قمة الرياض الخليجية يف ظل العديد من
املتغريات اإلقليمية والدولية ،ال سيام يف ظل األزمات
التي تشهدها العديد من دول املنطقة ،األمر الذي
يقتيض مزيدا ً من التنسيق والتعاون بني دول املجلس
للتعامل الفاعل مع هذه التطورات ،والعمل عىل

احتواء أية تهديدات أو تداعيات سلبية قد تؤثر عىل
أمنها واستقرارها ،وهذا ما تعاملت معه قمة الرياض
بكفاءة ،وتجسد يف بيانها الختامي الذي كان عنوانه
الرئييس تعزيز مسارات التعاون الخليجي يف املجاالت
كافة.
لقد عرب هذا البيان بوضوح عن حرص قادة دول
املجلس عىل تعزيز مسرية التعاون والتكامل الخليجي

يف مختلف املجاالت ،حيث أكد عىل قوة ومتاسك
ومنعة مجلس التعاون ،ووحدة الصف بني أعضائه،
ملا يربط بينها من عالقات خاصة وسامت مشرتكة
أساسها العقيدة اإلسالمية والثقافة العربية ،واملصري
املشرتك ووحدة الهدف التي تجمع بني شعوبها،
ورغبتها يف تحقيق املزيد من التنسيق والتكامل
والرتابط بينها يف جميع امليادين من خالل املسرية
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الخرية ملجلس التعاون ،مبا يحقق تطلعات مواطني
دول املجلس ،مؤكدا ً عىل وقوف دوله صفاً واحدا ً يف
مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول املجلس.
إن القرارات والتوصيات التي تضمنها البيان الختامي
لقمة الرياض تشكل نقلة نوعية يف مسرية العمل
الخليجي املشرتك ،وتؤكد اإلميان بأهمية مجلس
التعاون لدول الخليج العربية كمظلة تحمي املصالح
الخليجية املشرتكة ،وتعزز من املواطنة الخليجية ،
وتدفع مبسارات التعاون والتكامل الخليجي نحو
آفاق أرحب وأوسع ،حيث أكد هذا البيان عىل أهمية
الحفاظ عىل مكتسبات املجلس وإنجازات مسريته
التكاملية ،ووجه األجهزة املختصة يف الدول األعضاء
واألمانة العامة واللجان الوزارية والفنية مبضاعفة
الجهود لتحقيق األهداف السامية التي نص عليها
النظام األسايس ملجلس التعاون .وقد تضمن هذا
البيان العديد من القرارات والتوصيات املهمة ،لعل
أبرزها:
 -1تأكيد السيادة اإلماراتية عىل الجزر الثالث(طنب
الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس) التي تحتلها
إيران ،واعتبار أية قرارات أو مامرسات أو أعامل
تقوم بها إيران عىل الجزر الثالث باطلة والغية وال
تغري شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي
تُجمع عىل حق سيادة اإلمارات العربية املتحدة
عىل جزرها الثالث ،ودعا البيان الختامي إيران إىل
االستجابة ملساعي اإلمارات العربية املتحدة لحل
القضية عن طريق املفاوضات املبارشة أو اللجوء إىل
محكمة العدل الدولية .وال شك يف أن هذا يعكس
إميان دول املجلس بعدالة قضية الجزر اإلماراتية
املحتلة ،وتقديرها للنهج الحكيم ،الذي تتبعه السياسة
اإلماراتية يف التعامل معها ،كام يعد أيضاً نجاحاً
لسياسة اإلمارات ،ومنهجها يف إدارة هذه القضية،
الذي يتوافق مع سياستها الخارجية باعتبارها دولة
مسؤولة يف محيطيها العريب واإلقليمي ،وتعمل دامئاً
عىل م ّد يد الحوار لتسوية مشكالتها ،وتجعل من
ذلك أمرا ً مبدئياً يف سياساتها الخارجية حتى لو تعلق
األمر باحتالل جزء من أراضيها ،وهذا ما يجعل جميع
الدول الخليجية والعربية تتحدث بصوت واحد إزاء
هذه القضية ،مفاده الوقوف إىل جانب دولة اإلمارات
لتأكيد سيادتها عىل الجزر املحتلة.
 -2املسار السيايس :أعاد البيان الختامي الصادر عن بحرص دول املجلس عىل الحفاظ عىل االستقرار
قمة الرياض التأكيد عىل ثوابت املوقف الخليجي واألمن يف املنطقة ودعم رخاء شعوبها ،أو فيام يتعلق
تجاه القضايا اإلقليمية والدولية ،سواء فيام يتعلق بامليض قدماً يف تعزيز عالقات املجلس مع الدول

الشقيقة والصديقة ،والعمل مع املنظامت اإلقليمية
والدولية للحفاظ عىل األمن والسالم العامليني ،وتعزيز
دور املجلس يف تحقيق السالم والتنمية املستدامة
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وخدمة التطلعات السامية لألمة العربية واإلسالمية.
وفيام يتعلق بالقضايا العربية ،أكد البيان الختامي
عىل مواقف دول املجلس الثابتة من القضية
الفلسطينية باعتبارها قضية العرب واملسلمني األوىل،
ودعمها للسيادة الدامئة للشعب الفلسطيني عىل
جميع األرايض الفلسطينية املحتلة منذ يونيو 1967م،
وتأسيس الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
القدس الرشقية ،وعودة الالجئني وفق مبادرة السالم
العربية واملرجعيات الدولية وقرارات الرشعية الدولية،
مؤكدا ً عىل مركزية القضية الفلسطينية ،وعىل رضورة
تفعيل جهود املجتمع الدويل لحل الرصاع ،مبا يلبي
جميع الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني الشقيق
وفق تلك األسس.
وفيام يتعلق باألزمات العربية ،يف اليمن وسوريا وليبيا

استراتيجيات

والعراق ولبنان ،أكد البيان الختامي عىل مواقف
دول املجلس الثابتة ،والتي تنطلق من رضورة العمل
عىل إيجاد حلول سياسية لهذه األزمات ،تحافظ عىل
سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها ،وتضمن لشعوبها
األمن واالستقرار والرفاه ،ورفض أية تدخالت إقليمية
يف الشئون الداخلية لهذه الدول ،وكل ما ميس األمن
القومي العريب ويهدد األمن والسلم الدوليني.
وفيام يتعلق بعالقات دول املجلس مع القوى
اإلقليمية والدولية ،أكد البيان الختامي عىل تعزيز
عالقات التعاون والرشاكة القامئة بني منظومة مجلس
التعاون والدول واملنظومات اإلقليمية واملنظامت
الدولية الفاعلة ،ورسعة استكامل تنفيذ خطط العمل
املشرتك وما تم االتفاق عليه يف مجموعات العمل
واللجان املشرتكة التي تم تشكيلها لهذا الغرض،

مبا يعزز التنسيق السيايس واألمني مع تلك الدول
واملنظامت ،والتواصل الثقايف مع شعوبها ،واملصالح
التجارية واالستثامرية املشرتكة.
 -3املسار االقتصادي :تضمن البيان الختامي العديد
من القرارات والتوصيات التي تعزز من مسرية التكامل
االقتصادي فيام بني دول املجلس ،لعل أبرزها املوافقة
عىل قانون “نظام” العالمات التجارية ،وقيام لجنة
التعاون املايل واالقتصادي باعتامد وتنفيذ القرارات
الالزمة ملتطلبات العمل املشرتك يف إطار االتحاد
الجمريك ،والتعديالت املتعلقة بالتعرفة الجمركية
املوحدة ،ورضيبة القيمة املضافة والرضيبة االنتقائية،
والسوق الخليجية املشرتكة ،وتطبيق القرارات والتدابري
الخاصة مبكافحة املامرسات الضارة يف التجارة الدولية
بالتنسيق مع اللجان واملجالس والهيئات املختصة يف
إطار مجلس التعاون .كام كلف املجلس األعىل الهيئة
االستشارية بدراسة العديد من القضايا املهمة التي
من شأنها تعزيز مسرية التنمية الشاملة واملستدامة،
وذلك خالل دورتها الثانية والعرشين ( ،)2020كرأس
املال البرشي الخليجي وتعزيز االستدامة االقتصادية،
ومرشوع طريق الحرير(الحزام والطريق) ،وتوحيد
الجهود لرفع ترتيب دول املجلس يف مؤرشات
التنافسية العاملية ،وهي قضايا تشري إىل حرص دول
املجلس عىل مواكبة التطورات االقتصادية الدولية،
والعمل عىل تعظيم االستفادة منها بالشكل الذي
يحقق مصالح الشعوب الخليجية.
 -4املسار األمني :أدان البيان الختامي لقمة
الرياض االعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت
امدادات النفط لألسواق العاملية يف اململكة العربية
السعودية سبتمرب 2019م ،باعتباره يستهدف
إمدادات الطاقة الدولية ،واعترب أن هذا االعتداء هو
استمرار لألعامل العدوانية السابقة التي تعرضت
لها محطات الضخ لرشكة أرامكو باستخدام أسلحة
إيرانية ،ودعا البيان املجتمع الدويل إىل تحمل
مسؤولياته يف إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي
لهذه األعامل االرهابية التي متس عصب االقتصاد
العاملي .كام دعا الجهات املختصة يف الدول األعضاء
ويف إطار مجلس التعاون باستكامل كافة اإلجراءات
الالزمة لضامن أمن وسالمة أراضيها ومياهها
اإلقليمية ومناطقها االقتصادية ،وأكد عىل أهمية
دور املجتمع الدويل يف الحفاظ عىل حرية املالحة
يف الخليج العريب واملضايق الدولية أمام أي تهديد،
ومشيدا ً مبا قامت به الواليات املتحدة من جهود
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لتعزيز تواجدها العسكري يف املنطقة لهذا الغرض.
وأكد البيان الختامي عىل مواقف وقرارات مجلس
التعاون الثابتة تجاه اإلرهاب والتطرف ،ونبذه لكافة
أشكاله وصوره ،ورفضه لدوافعه ومربراته ،وأياً كان
مصدره ،والعمل عىل تجفيف مصادر متويله ،كام أكد
أن التسامح والتعايش بني األمم والشعوب هي من
أهم املبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول
املجلس ،وتعاملها مع الشعوب األخرى .وأشاد مبا تم
االتفاق عليه يف إطار مركز استهداف متويل االرهاب
بشأن تصنيف الرشكات واملصارف واألفراد الداعمني
لألنشطة اإلرهابية للحرس الثوري اإليراين وحزب
الله ككيانات إرهابية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا
الشأن .كام شدد البيان الختامي عىل رضورة تنفيذ
كافة قرارات املجلس األعىل واالتفاقيات التي تم
إبرامها يف إطار مجلس التعاون ،وفق جداولها الزمنية
املحددة ،وااللتزام مبضامينها ،ملا لها من أهمية يف
حامية أمن الدول األعضاء وصون استقرارها وتأمني
سالمتها ومصالح مواطنيها ،وإيجاد بيئة اقتصادية
واجتامعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول
املجلس.
 -5العالقات مع إيران :رغم أن البيان الختامي
الصادر عن قمة الرياض أعاد التأكيد عىل مواقفه
وقراراته الثابتة بشأن العالقات مع إيران ،ودعا إىل
رضورة التزام إيران باألسس واملبادئ األساسية املبنية
عىل ميثاق األمم املتحدة ومواثيق القانون الدويل،
ومبادئ ُحسن الجوار ،واحرتام سيادة الدول ،وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية ،وحل الخالفات بالطرق
السلمية ،وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ،ونبذ
الطائفية ،إال أنه أعرب عن رفضه التام الستمرار
التدخالت اإليرانية يف الشؤون الداخلية لدول املجلس
واملنطقة ،وإدانته لجميع األعامل اإلرهابية التي تقوم
بها إيران ،وتغذية النزاعات الطائفية واملذهبية ،وأكد
عىل رضورة الكف واالمتناع عن دعم الجامعات
التي تؤجج هذه النزاعات ،وإيقاف دعم ومتويل
وتسليح املليشيات والتنظيامت اإلرهابية ،يف انتهاك
واضح لألعراف والقيم الدولية وتهديد األمن اإلقليمي
والدويل.
مجلس التعاون ..مس����يرة حافلة
من اإلنجازات
رغم التغريات التي تشهدها املنطقة والعامل من حولنا،
وما تفرزه من تحديات ومخاطر متشابكة ومعقدة،

إال أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع
التعامل بفاعلية وإيجابية معها ،وأثبت بالفعل أن
إرادة التعاون والتكامل بني دوله قويّة وعميقة وأكرب
من أي معوقات أو صعوبات ،ألنها تنبع من إميان
حقيقي بوحدة التحدي واملصري ،وتعرب عن تراث
مشرتك من القيم والعادات والتقاليد األصيلة التي
متيز الشعوب الخليجية ،وتعزز من وحدتها واندماجها
ككيان واحد .فمنذ تأسيسه يف مايو من العام ،1981
نجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف تحقيق
العديد من اإلنجازات يف مختلف املجاالت ،السياسية
واألمنية والدفاعية واالقتصادية واالجتامعية؛ ما أسهم

يف زيادة مكتسبات مواطني دول املجلس ،وعزز
املكانة املتميزة ملجلس التعاون إقليمياً ودولياً ،ولعل
أهم هذه اإلنجازات:
*تعزيز التكامل االقتصادي بني دول املجلس ،حيث
تم إنشاء السوق الخليجي املشرتك ،واالتحاد الجمريك،
واالتحاد النقدي ،والربط الكهربايئ ،وهيئة الشؤون
االقتصادية والتنموية ،والهيئة القضائية االقتصادية.
هذا وتواصل دول املجلس اآلن العمل عىل استكامل
تنفيذ وتشغيل مرشوع السكك الحديدية الخليجية،
والذي سيعزز من مستوى الرتابط والتواصل والتبادل
التجاري املشرتك بني دول املجلس عند اكتامله.
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*إقامة رشاكات فعالة مع العديد من القوى اإلقليمية
والدولية ،وتوقيع اتفاقيات تعاون معها يف مختلف
املجاالت ،وبالشكل الذي يعود بالنفع والعائد عىل
جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .ويخطط املجلس يف املستقبل – كام أكد
البيان الختامي لقمة الرياض -ملزيد من تطوير عالقاته
مع رشكائه الدوليني ،عرب الحوارات االسرتاتيجية
وخطط العمل الب ّناءة ،خاصة أن مجلس التعاون بات
أحد أهم التجمعات اإلقليمية التي تحظى بالثقة
الدولية من جانب القوى الكربى ،باعتباره عامل
رئييس يف تعزيز أسس األمن واالستقرار يف محيطه
اإلقليمي ،وذلك بفضل الرؤى املتوازنة التي يتبناها
تجاه مجمل القضايا اإلقليمية والدولية.
*تعزيز التعاون الدفاعي واألمني يف مواجهة
التحديات واملخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول
املجلس ،ويف مقدمتها التطرف واإلرهاب والجرمية
املنظمة واملخدرات ،، ،حيث تم توقيع العديد من
اتفاقيات التعاون التي تعزز من مستوى التعاون بني
أجهزة الرشطة واألمن يف دول املجلس ملواجهة هذه

استراتيجيات
املجلس من أبوظبي يف مايو عام  1981عالمة بارزة
عىل دعم دولة اإلمارات العرب ّية املتحدة ملسرية العمل
الخليجي املشرتك ،وخالل السنوات املاضية أسهمت
اإلمارات بإيجابية ،عىل املستويات املختلفة ،يف تعزيز
هذه املسرية وإنضاجها .وعىل نهج الشيخ زايد رحمه
الله ،تواصل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه
الله -هذا الدور الحيوي يف دفع مسرية مجلس التعاون
إىل األمام ،وتقوية أسس التعاون والتكامل بني دوله،
والتفاعل مع كل ما من شأنه دعم املجلس وتعزيز
أركانه ،وذلك من منطلق إميان دولة اإلمارات العربية
املتحدة بأهمية مجلس التعاون الخليجي ورضورة
تطويره وتحقيق أقىص ما ميكن تحقيقه من خطوات
بني أعضائه عىل صعيد التنسيق والتعاون والتكامل يف
مختلف املجاالت.
هذا اإلميان بدور مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،ورضورة تعزيز التعاون والتكامل بني دوله
وأعضائه ،عرب عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،عىل هامش
مشاركته يف القمة الخليجية األربعني بالرياض ،حينام
أكد يف تغريدة عرب حسابه الرسمي يف “تويرت” ،عىل
أن “مجلس التعاون سيبقى واألخوة الخليجية ستبقى
ألنها ضامنة عربية للمستقبل ..وأمل املنطقة يف أن
نكون جزءا ً من صناعة وصياغة مستقبل العامل”.

التحديات.
* تعزيز املواطنة الخليجية ،حيث تم اتخاذ العديد
من الخطوات يف هذا الشأن ،من بينها :السامح
خاتمة
ملواطني دول املجلس الطبيعيني واالعتباريني مبامرسة
عدد من األنشطة االقتصادية يف دول املجلس األخرى ،إذا كانت قوة أي تجمع إقليمي تقاس باستمراريته
وتحقيق املساواة بني أبناء دول املجلس يف القبول وقدرته عىل مواجهة التحديات التي تواجهه ،ونجاحه
واملعاملة يف الجامعات ومؤسسات التعليم العايل يف تحقيق األهداف التي أنشأ من أجلها ،فإن مجلس
الحكومية ،ومعاملة مواطني دول املجلس يف أي التعاون لدول الخليج العربية يعد منوذجاً ناجحاً
دولة من الدول األعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون للتجمعات اإلقليمية ،فقد استمر ما يقرب من أربعني
تفريق أو متييز يف كافة املجاالت االقتصادية ،ومد عاماً يف وقت تعرثت فيه التجمعات اإلقليمية املشابهة،
مظلة الحامية التأمينية ملواطني دول املجلس العاملني كام حقق معظم أهدافه يف املجاالت املختلفة ،كام
سبق اإلشارة ،بل أن اجتامعاته الدورية سواء كانت
يف غري دولهم .
عىل مستوى القادة أو املجالس الوزارية أو اللجان
اإلم����ارات ودعم مس����يرة العمل
الفرعية ،انعقدت يف موعدها ،برصف النظر عن أية
الخليجي المشترك
خالفات بينية ،وهذا إمنا يعكس اإلميان الحقيقي
كان للمغفور له -بإذن الله تعاىل -الشيخ زايد بن مبجلس التعاون لدول الخليج العربية ،باعتباره اإلطار
سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه -دور بارز يف الذي يضمن الحفاظ عىل املصالح الخليجية ،ويعزز
تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،من مكتسباتها يف املجاالت كافة.
منطلق إميانه بأهمية الوحدة وقيمتها ،وكان انطالق
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ً
عاما
استراتيجية وطنية لـ50

بقلم  :محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com

حددت القيادة السياسية في
الدولة أن عام  2020الذي يبدأ بعد
أيام أنه سيكون عام االستعداد
للخمسين عاماً المقبلة ،وقد
أشركت قيادتنا الرأي العام في
اختيار الهوية اإلعالمية لهذه
االستراتيجية وقدمت لهم ثالثة
اقتراحات الختيار المناسبة منها،
وكنوع من التحفير للمشاركة
خصصت لكل صوت أو مشاركة في
اختيار الشعار مقابله زراعة شجرة
على مستوى العالم في بادرة
تربط فيها استراتيجياتها الوطنية
بالقضايا التي تمس اإلنسانية
والبيئة المحيطة به.

وستشمل تلك االستعداد كل القطاعات الحكومية ومبا أننا اعتدنا من دولة اإلمارات املفاجآت الرائعة يف
بالدولة بدءا ً من االستعدادات النظرية من خالل وضع طريقة التنمية فقد فاجأت الجميع مبا فيهم الرأي العام
اللوائح والتنظيامت التي تعترب األساس الذي سوف الغريب بذلك اإلعالن وبطريقة اختيار هويتها اإلعالمية
يقوم عليه العمل ،باعتبار أن االسرتاتيجية الوطنية وعادت من جديد لتتصدر املشهد العاملي حتى باتت
عادة تعمل عىل مساعدة تناسق العمل وتكامله بينها هي الدولة امللهمة يف املنطقة والعامل والقادرة عىل
وهذا ما يدركه الجميع يف دولة اإلمارات ذلك انطالقاً معاندة الواقع وإعادة رسم الجغرافيا مبا يتوافق مع
من الفهم العام أنه هو «إرث سيايس» منذ أيام اآلباء طموحاتها التنموية .وبذلك تثبت أن مسألة إبهار الرأي
املؤسسني ويتم تناقله جيل بعد جيل بهدف الحفاظ العام العاملي مام تفعله قيادتها السياسية مل ينته بعد،
عىل مكانة دولة اإلمارات التي حققتها يف كل املجاالت وأن سوف تنتقل من قصة نجاح إىل أخرى بكل سالسة
الحياتية املختلفة.
وكأنها مسألة روتينية ،وبرهنت هذه الدولة الحديثة
شيئني ميكننا االتفاق عليه يف مسألة التفكري يف االستعداد يف عمر املجتمعات عىل أن «الالمستحيل» ميكن أن
للخمسني عام القادمة ،اليشء األول :أن القيادة اإلماراتية يتحول إىل واقع معاش بغض النظر عىل جغرافية املكان
تؤمن بأن املستقبل ال ينتظر ليفرض علينا تغرياته وإمنا الذي تتواجد فيه الدولة إذا توافرت اإلرادة السياسية
يصنع ويسترشف طريقة التعامل مع تحدياته وبالتايل «وتسلحت باإلنسان» الذي يستطيع أن يهزم كل
من املهم عدم ترك خيارتنا االسرتاتيجية للصدفة وفق التحديات.
النظرية العربية النمطية القامئة عىل العمل وفق ردت يبدو أن العامل سيكون أمام ملحمة تنموية جديدة يف
الفعل .اليشء الثاين :أن املستقبل يحمل تحديات كبرية فلسفة بناء األوطان والدول خالل نصف عقد قادمة
وكثرية وسوف يؤثر عىل الجميع وأن التفكري املنطقي من خالل االسرتاتيجية الوطنية التي أعلنتها القيادة
يتطلب عدم تجاهلها وإمنا االستعداد له لتقليل آثاره السياسية يف دولة اإلمارات.
السلبية وهذا هو فعالً ما تفعله القيادة اإلماراتية من
اإلعالن أن العام القادم هو عام االستعداد للخمسني
عاماً خاصة وأن املستوى الذي حققته دولة اإلمارات يف
مجال التنمية يحتاج إىل جهد مضاعف للحفاظ عليه.
يتفق أغلبنا أن كل التجارب اإلنسانية والحياتية التي
حققت نجاحات وقفزات كبرية ثم تراجعت فجأة فإن
السبب يكمن يف وجود فجوة نتيجة لعدم االستعداد
للمراحل القادمة علميا وذهنيا ومن حيث املهارات
التي تتطلبها املرحلة الجديدة ومبا أن اإلمارات أثبتت
يف أكرث من موقف اسرتاتيجي أنها لديها قدرة عىل
استرشاف وقراءة التغريات والعمل عىل االستعداد لها
وهذ هو الفرق بينها وغريها دول العامل ،ونتفق أيضاً ،أن
فكرة إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي
والتخصصات املطروحة فيها وحتى كيفية اختيار الهيئة
التدريسية وحتى رشوط التحاق الدراسني فيها تعطينا
مؤرشا ً عىل أن هناك استعداد للمستقبل ما يعني أن
تلك الجامعة ليست مجرد رقم جديد يضاف إىل عدد
الجامعات املوجود يف الدولة أو يف العامل بل هي فكرة
جديدة تعد اإلنسان للمستقبل.
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اإلمارات

واستراتيجية التفوق
النوعي
التقدير العلمي لإلمارات وقواتها المسلحة نتاج
رؤية ثاقبة وفكر استراتيجي تبنته قياداتها
بقلم :منصور المنصوري  -مدير عام المجلس الوطني لإلعالم

«حينام كان بعض حلفاء (الناتو) يسحبون ق ّواتهم
العسكرية من أفغانستان ،أرسل صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة املزيد من
مقاتالت «إف  ،»16وأفرادا ً من «القوات الخاصة»،
مزيحني ضغوطاً عن الجيش األمرييك من حيث
تعويض النقص الذي حصل بسبب القوات املغادرة.
مل تكن هذه الفقرة التي وردت يف كتاب وزير الدفاع
األمرييك السابق جيمس ماتيس (استدعاء إشارة
الفوىض  )Call Sign Chaosمجرد حادثة تاريخية
يرويها قائد عسكري كان مشاركاً يف صناعة الحدث
وشاهدا ً عليه ،بل جاءت ضمن سياق الحديث عن
التحالفات الدولية ،وكيف تُبنى الثقة بني الدول،
وكيف للقادة الحقيقيني أن يؤسسوا تاريخاً مرشفاً
لدولهم ،متسلحني باملصداقية والوقوف إىل جانب
حلفائهم يف أصعب الظروف ،وعندما تتعقد األزمات
وتنتهي إىل مفرتق طرق.
من يقرأ كتاب ماتيس يشعر مبدى الثقة التي يوليها
العامل لإلمارات ،ففي ظل حالة االنفتاح غري املحدود
الذي فرضته تطورات العرص ،ال ميكن ألي دولة أن
تسري وحدها يف هذا الفضاء الواسع ،بل يتحتم عىل
الدول نسج تحالفات ورشاكات متكنها من بلوغ
أهدافها ،وهذا ما يؤكده وزير دفاع أكرب دولة يف
العامل بقوله« :أصدقاء مثل اإلمارات وقفوا معنا
حينام احتجنا إليهم».
هذا التقدير العاملي لإلمارات ولقواتها املسلحة

أصبحت قواتنا
مثاال
المسلحة اليوم
ً
في التميز ،وقادرة
بإمكاناتها النوعية
على حماية الدولة
وترسيخ نفوذها،
باعتبارها إحدى أهم
القوى اإلقليمية
هو نتاج رؤية ثاقبة وفكر اسرتاتيجي تبنته قيادة
اإلمارات ،فالدول ال ميكن أن تنهض اقتصادياً
من دون أن تكون لديها قوة قادرة عىل حامية
مكتسباتها ومنجزاتها ،وقد برهنت اإلمارات يف
السنوات املاضية عىل أنها باتت متتلك قدرات
عسكرية احرتافية نالت إشادات واسعة من مختلف
قادة جيوش العامل ،إذ يصفها جرنال عسكري بحجم
جيمس ماتيس بـ«أسبارطة الصغرية».
لقد استثمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان يف القوات املسلحة استثامرا ً اسرتاتيجياً،
متسلحاً بإميانه باإلنسان اإلمارايت وبقدراته الكبرية
عىل التفوق ،لتصبح قواتنا املسلحة اليوم مثاالً
يف التميز ،وقادرة بإمكاناتها النوعية عىل حامية

الدولة وترسيخ نفوذها ،باعتبارها إحدى أهم القوى
اإلقليمية ،وبرغم القوة املتحققة إال أن القوات
املسلحة مل تكن يوماً قوتاً هدفها حامية الحدود
فقط ،بل قوات حامية للقيم واملبادئ ومدافعه عنها،
قوات صاحبة رسالة هدفها السالم واالستقرار لكافة
الشعوب والوقوف معها ،فكانت قواتنا املسلحة
يف الصومال وكوسوفو وأفغانستان واليمن ،إىل
جانب حربها ضد قوى الظالم والتطرف يف حملتها
ضد «داعش» و«القاعدة» ،ويف هذا السياق يذكر
الجرنال جيمس ماتيس يف كتابه« :الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان وقواته أظهروا التزاماً شديدا ً مبحاربة
اإلرهاب» ،وهذه الشهادة ليست من أي شخص ،بل
من قائد خرب األمور العسكرية والسياسية معاً.
لقد أدى خوض القوات املسلحة املعارك يف البيئات
العسكرية املختلفة( ،بظروفها املناخية وطبيعتها
الجغرافية املتنوعة ،والتي قد تكون أحياناً من أقىس
التضاريس مثل أفغانستان واليمن) ،إىل تطوير
قدرات الجنود وإكسابهم قابلية تكيف عالية مع
مختلف الظروف ،ورفع جاهزيتهم الخططية
والعملياتية بشكل يضاهي أكرث الجيوش العاملية
تطورا ً وجاهزية ،وقد قال عنهم القائد العسكري
جيمس ماتيس« :إنهم ليسوا فقط عىل استعداد
للقتال ..إنهم محاربون عظامء».
إن الدفع بقواتنا املسلحة إىل ميادين الدفاع عن
السالم العاملي والوقوف ،إىل جانب الحلفاء ،إمنا
يعكس الفكر االسرتاتيجي لصاحب السمو الشيخ
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محمد بن زايد ،حيث منحت هذه التجارب قواتنا
املسلحة ميزات قتالية وتكتيكات ميدانية ال تتوافر
لها يف البيئة اإلماراتية ،وجعلتنا نطمنئ إىل أن قواتنا
قادر بجنوده البواسل وتسليحه املتطور عىل صد
أي خطر يستهدف دولتنا ،فضالً عن تعزيز الثقة
باإلمارات بوصفها دولة حليفة ميكن االعتامد عليها،
والوثوق بها.
يخطئ َمن يعتقد أن مكانة الدول وحضورها
يف املشهد الدويل مرتبطان مبوقعها ومساحتها
الجغرافية وعدد سكانها فقط ،فام نشهده حالياً
من بروز قوى جديدة وتحالفات متعددة األطراف،
وتطورات تكنولوجية هائلة ،يؤكد أن النظرة
املستقبلية والتفكري االسرتاتيجي واالستثامر الفعيل
لسنوات طويلة يف قدرات الشعوب ،واإلميان
بها ،جميعها عوامل رئيسية لرتسيخ سمعة الدول
والنهوض بها إىل مصاف الدول املتقدمة ،لتكون
رشيكاً حقيقياً والعباً بارزا ً يف العالقات الدولية.
هي إذن عوامل رئيسية يرى فيها الباحثون عن
دروس القيادة نهجاً لتطور الدول ونهضتها،
فإن تعززت بالثقة والتحالفات القوية البعيدة
عن التكتيكات السياسية قصرية املدى ،شكلت
مبجموعها الرافعة األساسية لنهضة الدول ،ووضعتها
عىل خريطة النفوذ الدويل ومكنتها من الحفاظ عىل

التفوق النوعي
ليس مجرد خطط
وبرامج تركز على
التطوير والتدريب،
بل هو قبل كل ذلك
إيمان بالقدرات وثقة
بالكوادر وتوفير
للظروف التي
تساهم في إخراج
أفضل ما لدى اإلنسان
اإلنجاز ،والدفاع عنه ،وهو أمر ال يقل أهمية عن
اإلنجاز بحد ذاته.
ولعل هذه العنارص يف مجموعها تشكل اسرتاتيجية
التفوق النوعي التي وضع ركائزها الشيخ محمد بن
زايد ،حيث وضع نصب عينيه هدفاً رئيسياً متمثالً

يف تعزيز مكانة اإلمارات لتحلق بجناحي التفوق
العسكري واالقتصادي معاً.
إن اسرتاتيجية التفوق النوعي هي اسرتاتيجية عمل
ملختلف القطاعات والجهات ،فنحن يف اإلمارات
نعي متاماً أن عدد السكان ليس خيارا ً ميكن االعتامد
عليه ،وحني وقف الشيخ محمد بن زايد متحدثاً
إىل الشباب اإلمارايت ضمن «مجلس محمد بن
زايد ألجيال املستقبل» ،اختزل اسرتاتيجية التفوق
النوعي ،حينام قال« :ليس أمامنا خيار إال االعتامد
عىل النوعية» ،ولعل القوات املسلحة هو املثال
الناصع عىل نجاح هذه االسرتاتيجية ،وعىل كافة
مؤسساتنا وجهاتنا أن تضع هذه االسرتاتيجية موضع
التنفيذ الفعيل ،بحيث توجه خططها وبرامجها
للرتكيز عىل التدريب والتأهيل ،وبناء اإلنسان القادر
عىل التفوق واإلبهار بغض النظر عن عدد الكوادر
البرشية.
إن التفوق النوعي ليس مجرد خطط وبرامج تركز
عىل التطوير والتدريب ،بل هو قبل كل ذلك إميان
بالقدرات وثقة بالكوادر وتوفري للظروف التي
تساهم يف إخراج أفضل ما لدى اإلنسان ،ففي ظل
التنافس العاملي غري املسبوق وما يشهده العامل
من تقلبات وتطورات متسارعة يصبح الرتكيز عىل
التفوق رضورة وليس ترفاً.
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هل ذاكرة الجمهور العربي مثقوبة؟

“الجزيرة” ...وشق صف
الرباعي العربي

بقلم :د .ياسر عبد العزيز

منذ انطلقت شبكة “الجزيرة”
في فضاء اإلعالم العربي
والدولي ،لم تتوقف يوماً
عن خدمة الخط السياسي
للدوحة؛ وهو أمر يمكن
فهمه بطبيعة الحال ،إذ
اعتادت الدول على إطالق
األذرع اإلعالمية من أجل
صيانة مصالحها ،وترويج
أفكارها ،وإيصال رسائلها.
ال ميكن أن نوجه نقدا ً لهيئة إعالمية تركية ألنها
تخدم مصالح أنقرة ،وال ميكن أن ننتقد “قناة
العامل” اإليرانية بداعي أنها تبث أخبارا ً تعكس
رؤية طهران للمنطقة ،وال أن نأخذ عىل “روسيا
اليوم” نرشها أخبارا ً إيجابية عن سياسات موسكو،
لكن ما تفعله “الجزيرة” يف هذا الصدد يفوق تلك
املقاربات براجامتية ونفعية مبراحل كبرية.
يصعب إنكار أن درجة من االتساق والتناغم تبدو
واضحة بني وسائل اإلعالم الكربى والسياسات
القومية ،سواء يف دول العامل الثالث أو يف الدول
الكربى واملتقدمة يف أوروبا وأمريكا الشاملية،
وتتفاوت درجة هذا االتساق لتشهد أعىل معدالتها
خصوصاً يف الوسائل اململوكة للدولة؛ وهو أمر
ميكن فهمه وتقبله ،رغم أنه أحياناً ما ينعكس سلباً
عىل مهنية التغطية وجودتها.

تعكس حدا ً أدىن من املهنية ،ألنها إن مل تفعل
ذلك ستفقد ثقة الجمهور متاماً ،وبالتايل تفقد مربر
وجودها ،وتعجز عن خدمة املصلحة الوطنية كام
تشخصها السلطة التنفيذية.
ترضب “الجزيرة” بكل هذه املعايري وبكافة ضوابط
املامرسة عرض الحائط ،وتعول عىل أن “ذاكرة
جمهورها مثقوبة” ،فرتفض وضع أي حد أدىن
للمستوى املهني ملا تبثه من مضامني من جانب،
وتغري بوصلة التغطية عىل مدار اليوم بحسب
مواقف الدوحة السياسية من جانب آخر.
تشن “الجزيرة” هجوماً حادا ً عىل دولة ما يف
“ذاكرة الجمهور مثقوبة”
الصباح ،تستخدم فيه كافة آليات التشويه والكذب
لكن تلك الوسائل املرموقة والكبرية وذات التاريخ والتزوير واالختالق ،ومبجرد أن يجري زعيم هذه
توازن بني مقتضيات خدمة الخط السيايس الوطني الدولة اتصاالً مع القيادة السياسية القطرية ،وتظهر
وصيانة املصلحة العامة وبني التزام أمناط أداء عالمات عىل توافق ،فإن “الجزيرة” تغري فورا ً خطها
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التحريري بـ  180درجة ،لتجعل من هذه الدولة
أعظم دولة يف العامل ،فتغض الطرف عن مثالبها
ونقائصها ،وتسلط العدسات املبهرة عىل مناقبها
وإنجازاتها ،وتفرد ساعات البث الطويلة للتغزل يف
سامت زعامئها.
تعكس تلك املامرسات درجة فائقة من “الزبائنية”،
وتجسد تدنياً مهنياً مروعاً ،وتحول شبكة إعالمية
كانت واعدة يف بداية انطالقها من مرشوع إعالمي
إىل ذراع دعاية سوداء.
فعلت “الجزيرة” ذلك أخريا ً مبوازاة صدور
الترصيحات والتقارير عن “تقدم طفيف” أو
“تطور الفت” يف ملف املصالحة مع السعودية،
فبمجرد صدور تلك الترصيحات أمكن ألي متابع
للشبكة بأدواتها املختلفة أن يلحظ تغريا ً فارقاً يف
مقاربتها للشأن السعودي.
ومبوازاة تعظيم الهجوم عىل اإلمارات وتصعيد
الحمالت ضد مرص وعدم استثناء البحرين من
االنتقاد ،راحت “الجزيرة” تخفف ضغوطها عىل
السعودية ،وبدأت يف بث بعض املواد التي تعكس
حساً موضوعياً إزاءها ،وهو أمر لن ينطيل عىل
الجمهور السعودي ،الذي يتسم بدرجة عالية من
الوعي ،بطبيعة الحال.
قصة موحية
مثة قصة موحية يف هذا الصدد ،فقد حدث
قبل نحو مثانية عقود ،وتحديدا ً يف يناير ،1938
أن أطلقت خدمتها العربية ،كتعبري إعالمي
مسموع يستهدف العامل العريب.
مل يكن املدير العام للهيئة لورد ريث حينذاك
مؤمناً بالفكرة؛ إذ كان يخىش عىل استقاللية
اإلذاعة وحيادها ،الذي تعتربه أهم ما متلك.
عىل أي حال ،انطلقت الخدمة ،وذهب السفري
الربيطاين يف اململكة العربية السعودية إىل
خيمة امللك عبد العزيز ،ليسمع معه أول
نرشة أخبار باللغة العربية من “يب يب يس”.
لكن الحارضين بهتوا جميعاً عند سامع الخرب
الثالث؛ إذ كان نص الخرب كام ييل“ :تم شنق
عريب من فلسطني بناء عىل أمر من محكمة
عسكرية بريطانية ،إثر ضبطه وبحوزته أسلحة
وذخائر.”... ،
يعلق السفري الربيطاين عىل املوقف داخل خيمة
امللك ،يف خطاب أرسله ملسؤويل وزارته يف لندن،

قائالً“ :صمتنا جميعاً داخل الخيمة ،وتفرق جمعنا
من دون النطق بأي كلمة” .امللك عبد العزيز أبلغ
الربيطانيني استياءه الشديد ،وعلق قائالً للسفري
الربيطاين“ :كحاكم ،أتفهم أن أوىل مهامت الحكومة
هي الحفاظ عىل النظام ،لكن هذا الفلسطيني مل
يكن ليعدم لو مل تكن السياسة الصهيونية للحكومة
الربيطانية وراء ذلك”.
شعرت الخارجية الربيطانية بإحراج شديد ،وأحس
املسؤولون أن “يب يب يس” ليس فقط ال تساعدهم
يف عملهم يف املنطقة ،لكنهم شعروا أيضاً انها رمبا
“تعوق عملهم وترض به” ،وهو ما دفع سيايس
بالوزارة إىل الكتابة معلقاً:

“هل يجب عىل الهيئة أن تذيع خرب إعدام كل
عريب ...هذا غري رضوري باملرة”.
لقد استمر النزاع حيال دور “يب يب يس” ،كام
استمرت الضغوط ،واتخذت أشكاالً متعددة ،لكن
األكيد أن إدارة الهيئة قاومت تلك الضغوط بشكل
أو بآخر ،وسعت إىل تكريس التزامها حدا ً أدىن من
القواعد مهنية وااللتزامات األخالقية ،ليك تبقى
قادرة عىل التمتع بثقة الجمهور.
لقد تعلمت “يب يب يس” من تجربة
“إذاعة الرشق
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دراسات وبحوث
األدىن ،مل تجد الحكومة الربيطانية سبباً الستمرارها،
فأغلقتها.
ترتكب “يب يب يس” مثلها مثل الكثري من وسائل
اإلعالم املرموقة يف العامل أخطاء كثرية ،لكنها مل
تتحول وسيلة دعاية مبارشة مثلام فعلت إذاعة
الرشق األدىن ،ولذلك فهي ما زالت تبث وما زالت
تُسمع وتُحرتم.
لكن ال يبدو أن “الجزيرة” فهمت هذا الدرس؛
إذ ترص عىل استمرار اإلفراط يف أدوارها الدعائية،
موظفة األخبار والتقارير واألفالم التسجيلية للنيل
من دول الرباعي ،وهو أمر يخرجها متاماً من
تصنيفات وسائل اإلعالم.
وتعتقد “الجزيرة” أنها ميكن أن تنجح يف استاملة
الجمهور أو النخبة السعودية عرب هذه املحاوالت،
لكنها تنىس أن هذا الجمهور سيدرك متاماً أنها إمنا
استهدفت الرياض لتحقيق هدف سيايس وخففت
استهدافها لتحقيق هدف آخر ،ويف كلتا الحالتني،
فإنها فقدت االعتبار واالحرتام واملصداقية.
مشروع سياسي مشبوه

األدىن” ،وهي إذاعة كان الجيش الربيطاين قد
أطلقها يف مطلع األربعينيات من القرن الفائت،
لتعمل كذراع دعاية باللغة العربية ،يف مواجهة
الدعاية النازية.
بعدما انهزمت أملانيا يف الحرب العاملية الثانية،
سعت إدارة الحرب النفسية يف وزارة الدفاع
الربيطانية إىل استغالل إذاعة الرشق األدىن يف
تسويق السياسات الربيطانية يف املنطقة ،لكن تلك

اإلذاعة مل تحظ أبدا ً مبصداقية أو احتفاء من جانب
الجمهور العريب الذي توجهت له ،وكانت الطامة
الكربى التي أطاحت عاملها حينام بثت رسائل
تحريضية ضد الحكومة املرصية أثناء العدوان
الثاليث ( ،)1956الذي شنته فرنسا وبريطانيا
وإرسائيل ضد مرص ،وهو األمر الذي استدعى
استقالة جامعية من كافة املذيعني العرب فيها.
بعد هذا الفشل املزري الذي رضب إذاعة الرشق

ال ميكن فصل مرشوع “الجزيرة” عن املرشوع
السيايس املشبوه الذي أطلقته قطر منذ منتصف
التسعينيات الفائتة ،بل ميكن التعرف إىل عنارص
هذا املرشوع السيايس من خالل تغطيات
“الجزيرة” ،التي ال تستهدف سوى الضغط عىل
خصوم الدوحة وتلميع حلفائها.
بدأت “الجزيرة” عرصا ً جديدا ً يف سجل اإلعالم
العريب حني أصبحت العباً سياسياً كامل التأثري،
واستطاعت سحب املنظومة اإلعالمية العربية،
التي أظهرت إشارات مهنية إيجابية ،إىل معارك
دعائية تم استخدام كافة أدوات التالعب والفربكة
والتحريض والتزييف فيها لألسف الشديد.
منحت “الجزيرة” الواقع اإلعالمي العريب حيوية
نادرة ،ورفعت سقف التنافس ،وعززت املقاربات
التقنية يف العمل اإلعالمي ،وحفزت منظومات
إعالمية عربية عىل التطور ،لكنها لألسف سخرت
كل هذا ملرشوع سيايس مأفون ومشبوه ،وسحبت
تلك املنظومات إىل رصاعات ممجوجة قوضت
سمتها املهني ودفعتها إىل أمناط أداء صارخة
وحادة ومشينة يف بعض األحيان.
يف حال متت املصالحة مع الدول األربع الداعية
ملكافحة اإلرهاب ،سيشاهد الجمهور العريب
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“الجزيرة” تتجنب إذاعة أي أخبار أو برامج تنال
من سياسات دول املقاطعة األربع ،بل سيشاهد
أحياناً مدحاً وتعظيامً لقادة تلك الدول عىل
هوائها ،وهو أمر لن ميكن تربيره للجمهور ،الذي
سيفقد الثقة متاماً يف هذه الشبكة ،رغم املليارات
التي تنفق عليها.

أدرك قطاع كبير من الجمهور العربي أن قطر وأذرعها
اإلعالمية ،وعلى رأسها “شبكة الجزيرة” ،تسعى بجهود حثيثة
وإنفاق ال حدود له إلى إشعال فوضى في المنطقة

منصة تحريض وفبركة
أدرك قطاع كبري من الجمهور العريب أن قطر
وأذرعها اإلعالمية ،وعىل رأسها “شبكة الجزيرة”،
تسعى بجهود حثيثة وإنفاق ال حدود له إىل
إشعال فوىض يف املنطقة ،وتقويض أركان الدول،
وتحويلها إىل نسخ مامثلة ملا جرى يف بالد أخرى
مثل العراق ،واليمن ،وسوريا ،وليبيا.
لقد كشفت “الجزيرة” عن وجهها الحقيقي،
وراحت تتحول باطراد إىل منصة تحريضية للفربكة
وبث األكاذيب ،مبوازاة اندالع االنتفاضات العربية
يف مطلع العقد الجاري.
مع اندالع تلك االنتفاضات تحولت “الجزيرة” إىل
أداة لدعم اإلرهاب بصورة سافرة ،ويف محاوالتها
الدائبة لتثوير األوضاع ،وزرع الفنت ،تناست أي
معيار مهني أو مبدأ أخالقي ،وراحت تلعب
أدوارا ً إجرامية؛ مثل التحريض عىل العنف ،وإثارة
الكراهية ،وإشاعة التمييز ،ومتجيد الفوىض.
دأبت قطر عىل نفي كونها دولة داعمة وممولة
لإلرهاب ،بل إنها زادت يف نفيها لرتوج لنفسها
باعتبارها “دولة تدعم الحريات وحقوق اإلنسان”،
و”تشارك املجتمع الدويل جهوده الرامية إىل تعزيز
السلم واالستقرار”.
تدافع قطر عن نفسها أيضاً عندما يتم كشف
الحقائق عن عالقاتها بإيران وتركيا ،وهام دولتان
تلعبان أدوارا ً مقلقة إزاء األمن القومي العريب،
فضالً عن دعمها ،ضمن رشاكة راسخة مع أنقرة،
لتنظيم “اإلخوان” ،الذي تم تصنيفه من جانب
دول عدة مؤثرة باعتباره تنظيامً إرهابياً.
وليك تلعب “الجزيرة” لعبتها ،وتنفذ دورها
املرسوم ضمن االسرتاتيجية القطرية الرامية إىل
دعم اإلرهاب والرتويج له ،وزعزعة استقرار دول
املنطقة ،فإنها تطيح بكافة القواعد اإلعالمية التي
ادعت كذباً أنها تحرتمها وتلتزم بها يف أدائها.
تقوم “الجزيرة” بالتدليس عرب االختيار امليسء
للقصص التي تعرضها عىل شاشاتها وعرب أذرعها

اإللكرتونية؛ إذ تسلط الضوء عىل وقائع تافهة
أو محدودة األهمية اإلخبارية ملجرد أنها تحقق
أهدافها يف التثوير والتحريض.
تفتح البث املبارش عىل تظاهرة تضم عرشة أفراد،
وتقدمها إىل الجمهور باعتبارها حدثاً كونياً محورياً،
يجب أن يستمر بثه عىل مدار الساعة ،وتروج له
يف رشيط األخبار ،وتدعمه بـ “الربوموهات”،
وتسنده باألفالم الوثائقية املحرفة ،وتقيم له
ندوات ،وتستضيف مصادر مجهولة من عواصم
مختلفة ،ليك توحي بأن هذه التظاهرة الصغرية
متثل انقالباً سيطيح باألوضاع الراسخة ،ويؤسس
ألوضاع جديدة.

ال يجب أن تكون ذاكرة جمهور “الجزيرة”
مثقوبة ،وعليه أن يتذكر كيف كانت تغطي شؤون
السعودية قبل اندالع األزمة ،وكيف أصبحت
تغطيها منذ يونيو  2017مع إعالن املقاطعة ،ثم
كيف باتت تقدمها يف هذه اآلونة التي تستهدف
فيها شق صف دول الرباعي.
العالقات اإلماراتية -السعودية اسرتاتيجية وراسخة،
ولن تفلح “الجزيرة” يف املساس بها ،وأفضل
ما ميكن أن تفعله دول الرباعي أن تثبت عىل
مواقفها ،وأن تحافظ عىل مطالبها ،وعىل رأسها
توقف منصات التحريض اإلعالمية القطرية عن
إشاعة الفوىض والتخريب يف املنطقة.
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تقنيات

الطائرة المسيرة  SkyGuardianمن إنتاج
شركة  GA-ASIتؤمن نظاما متكامال
متعدد المهام

بدأت أنظمة الطائرات
المسيرة عن ُبعد Remotely Piloted
 )Aircraft Systems (RPASالتي تنتجها شركة General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
 )(GA-ASIفي تثبيت أقدامها في سوق الطائرات اآللية المتوسطة االرتفاع القادرة على
الطيران لفترة طويلة .Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) drones
فالطائرة اآللية  Predator Bليست الطائرة
املفضلة لتنفيذ املهام العسكرية فحسب ،ولكنها
أصبحت  -جنبا إىل جنب الطائرة SkyGuardian
الجديدة التي أنتجتها رشكة  -GA-ASIتؤمن اليوم
رشائط فيديوية إلكرتو -برصية كاملة الحركة عالية
الدقة وجهاز رادار تخطيطي ومعلومات إشارية
ووسائل الدعم اإللكرتوين وأنظمة استشعار املراقبة
البحرية.
وتزداد الحاجة إىل املعلومات االستخباراتية جنبا
إىل جنب زيادة الطلب عىل بيانات الشبكات
واملعلومات بني الطائرات .ومع زيادة العمليات
األرضية أصبح لزاما عىل الطائرات املسرية عن بُعد
التصدي للتهديدات مبجرد دخولها املجال الجوي

املحيل أو الدويل والتعاون مع الطائرات املأهولة يف
تنظيم الحركة الجوية.
وقد اعتمدت رشكة  GA-Aنظرية شاملة جديدة
من األلف إىل الياء لبناء جيل جديد من الطائرات
املسرية عن بُعد ،وهو ما مكنها من بناء الطائرة
 SkyGuardianلتحقيق هذا الهدف .وتتميز هذه
الطائرة بجاهزيتها لتنفيذ العمليات داخل املجال
الجوي املحيل ،كام أنها تستويف الرشوط الهندسية
نجاح غير مكلف في أداء
ومعايري األمان وتتمتع بقدرات عملياتية متطورة
المهام
للغاية.
وتضم عائلة الطائرة املسرية  Predator Bفئتني :إىل جانب قدرة الطائرة  SkyGuardianعىل
 SkyGuardianو  SeaGuardianرغم أن كلتيهام الطريان لساعات طويلة ،تؤمن الطائرة املعلومات
تستخدمان نفس البدن الخارجي املستخدم مع االستخباراتية واملراقبة واالستطالع Intelligence,
الطائرة املسرية  Predator Bباإلضافة إىل االعتامد
عىل جناحني طويلني لزيادة املدى/القدرة عىل
الطريان لفرتات طويلة ومتتع الطائرة بصالحية
الطريان .ويساهم تطوير نظام الطريان/املهام يف
تعزيز السالمة والكفاءة التشغيلية حيث تحمل
كلتا الطائرتني أنظمة االتصاالت وأنظمة االستشعار
نفسها.
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)Surveillance, Reconnaissance (ISR
املتواصلة بتكاليف أقل بكثري من أي طائرة مأهولة
حيث تظل قدرة الطائرة عىل الطريان لفرتات طويلة
محدودة بعدد أفراد الطاقم الجوي عىل متنها.
وعىل النقيض ،تستطيع الطائرة SkyGuardian
استغالل قدرتها عىل الطريان لساعات طويلة
للوصول إىل مناطق أبعد ما تكون عن القاعدة األم
وحمل مجموعة كبرية من أنظمة االستشعار وبث
معلومات تفصيلية من عىل مسافات بعيدة.
وتأيت التقنية املتقدمة املتعلقة برصد أي تغيري
لتسمح باستغالل البيانات املجردة يف استيفاء
مجموعة كبرية من االشرتاطات واملعايري العسكرية،
والتي ميكن تطبيقها بصورة خاصة عىل ميادين
القتال املستقبلية التي من الصعب السيطرة عليها.
وتستطيع الطائرة  ،SkyGuardianبفضل قدرتها
عىل حمل حمولة كبرية من األسلحة وأنظمة
التحكم اآليل املتقدمة ،شن هجامت ضد أي
تهديدات يتم رصدها .كام تستطيع الطائرة
اختصار الفاصل الزمني  kill-chainبني رصد
الهدف والتعامل معه باألسلحة أثناء تنفيذ املهمة
خالل فرتة زمنية طويلة دون الحاجة إىل العودة إىل
القاعدة األم للتزود بالوقود أو تغيري طاقم القيادة.
وقد جرى تصميم الطائرة  SkyGuardianمن أجل
تنفيذ غرض عسكري محدد يف مسارح العمليات
 ،ونجحت الطائرة يف تعزيز وضع عائلة الطائرة
 Predatorالتي سجلت  4ماليني ساعة طريان منها
 90%يف العمليات العسكرية .ورغم أن أسلحة يف
الواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا واململكة املتحدة
تستخدم عائلة الطائرة  Predatorيف مسارح
العمليات حاليا إال أن سالح الجو املليك الربيطاين
يسعى لرشاء الطائرة  SkyGuardianيف إطار
برنامجه  ،Protector RG Mk1ومن املنتظر أن
يتسلم أول طائرة يف مطلع العقد القادم.
عالوة عىل ذلك وقع اختيار الحكومة األسرتالية
مؤخرا عىل فئة الطائرة  SkyGuardianالتي
أنتجتها رشكة  GA-ASIومن أجل تسليح قوات
الدفاع األسرتالية بطائرة مسرية مسلحة يف إطار
برنامج  Project Air 7003وتتوقع قوات الدفاع
استالم الدفعة األوىل من هذه الطائرة يف مطلع
العقد القادم.
وقال ليندن بلو ،املدير التنفيذ لرشكة ،GA-ASI
“إن الرشكة تعاومن بشكل وثيق مع قوات الدفاع

األسرتالية من أجل تحديد الطائرة املسرية التي
تلبي احتياجاتها .وستقدم الطائرة  MQ-9Bالدعم
الالزم للمهام املتعددة بغض النظر عن األحوال
الجوية ،كام ستؤمن قابلية التشغيل املتبادل وهي
امليزة التي تبحث عنها هذه القوات .ونحن نتطلع
إىل العمل بصورة وثيقة مع رشكائنا الصناعيني
األسرتاليني من أجل إنتاج طائرة مسرية قوية لخدمة
القوات األسرتالية ،باإلضافة إىل خلق فرص عمل يف
مجال التكنولوجيا املتقدمة داخل أسرتاليا”.
تكامل المجال الجوي بسالسة
ظلت رشكة  GA-ASIمنذ أكرث من عرش سنوات
ترتبع عىل قامئة الرشكات املنافسة من حيث

الصالحية الجوية للطائرات املسرية عن بُعد
وتراخيصها بفضل االستثامرات الضخمة التي
ضختها الرشكة يف هذا املجال من أجل تطوير
تقنيات مهمة مثل الرادار Due Regard Radar
 .)(DRRوتستطيع هذه الطائرات الصعود أو
النزول مبعدالت مشابهة ملعدالت الطائرات
التجارية املأهولة ،وهو ما يضمن كفاءة الطائرة
داخل املجال الجوي املحيل حيث يتعرض العجز
عن تنفيذ الدورانات القياسية لتأثريات سلبية
وقدرة محدودة عىل التكامل بسالسة.
ويتوقف استيفاء الرشوط املصاحبة لعامل الحركة
الجوية امللئ بالتقلبات عىل أداء املالحة الالزمة
)Required Navigation Performance (RNP
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تقنيات
وقد تحسنت عملية الصيانة الشاملة وجرى إطالة
عمر جسم الطائرة من  20,000إىل  40,000ساعة
طريان ،وتشمل عنارص السالمة املعززة رفع مستوى
الحامية ضد الرضبات الناتجة عن الربق وتطوير
نظام إذابة الثلوج ،فيام أدت تقوية القباب
الرادارية الخارجية  external radomesإىل
زيادة املقاومة ضد هجامت الطيور ،ويأيت التحكم
الحراري  thermal managementاملحدث
واملناطق املحمية ضد الحريق  fire-zonesليعززان
األجزاء الداخلية املحمية أساسا بجران مصنوعة من
الصلب املانع للصدأ.
مثة تغيري مهم آخر يتعلق باألنظمة وهو الفصل
بني تطبيقات املهمة وتطبيقات الطريان ،األمر الذي
يسمح بعزل تقنيات الطريان عن أنظمة التسلح،
باإلضافة إىل توفر إمكانية مامثلة للتشغيل ووقف
التشغيل roll-on, roll-off like capability
بالنسبة ألنظمة االستشعار الناشئة .كام يوجد
“الصندوق األسود” املعني بتسجيل املعلومات
الخاصة بالرحلة.
ويوجد لدى الطائرة  SkyGuardianنظام آيل
لإلقالع والهبوط ،مع إمكانية وجود نظام طريان
احتياطي يدوي تقليدي تبعا لرغبة العميل.
كام جرى أيضا تعديل قمرة القيادة املتطورة
 )Advanced Cockpit GCS (ACGCSالتي
أنتجتها رشكة  GA-ASIالستيفاء رشوط الرتخيص،
مع إجراء بعض التعديالت عىل أجهزة الطائرة
بحيث تؤدي وظائف جوية حيوية مثل أي طائرة
تجارية حديثة اليوم.
تعزيز أداء الجناحين

وتقليل الفصل العمودي إىل أدىن حد ممكن .وهنا
تعترب أنظمة تخطيط املهام املتطورة وأنظمة
املالحة الدقيقة لدى الطائرة SkyGuardian
ومحطة املراقبة األرضية Ground Control
 )Station (GCSاملسؤولة عنها خيارا طبيعيا
مناسبا بفضل تطوراته التكنولوجية يف مجال
التحكم يف املجال الجوي.
عناصر األمان وسهولة الصيانة
والترخيص
يتمتع كل جزء من أجزاء الطائرة SkyGuardian

بتصميم قائم غالبا عىل تلبية متطلبات اللوائح
والقوانني املتعلقة بالصالحية الجوية لدرجة أن
كل جزء يأيت مصحوبا ب “السجالت الورقية”
‘ ’paper-trailالالزمة لتتبع املصدر املورد
وعمليات التصنيع ،وتلك خطوة مل تكن متوفرة يف
الفئة “القدمية” .وإىل جانب املحرك Honeywell
 TPE331واملروحة  McCauleyذات األنصال
األربعة اللذين يخضعان لرشوط الصالحية الجوية،
تستخدم الطائرة  SkyGuardianموادا معتمدة
تلبي متطلبات الصالحية الجوية ،وهي مواد شبيهة
باملواد املستخدمة يف تصنيع الطائرات التجارية.

عندما رشعت رشكة  GA-ASIيف تطوير الطائرة
 SkyGuardianحرصت الرشكة أيضا عىل تعزيز
أداء وقدرات الطائرة .ويسمح جناحا الطائرة
اللذان زاد طولهام بحمل حوايل  1360كيلوجرامات
( 3،000طنا) من الوقود اإلضايف داخلهام ،فيام
زادت قدرة الطائرة عىل الطريان (بدون أنظمة
املعلومات واملراقبة واالستطالع ISR unarmed
 ) configurationمن  27ساعة إىل  40ساعة حتى
ميكن استخدام الطائرة يف عدد أكرب من األدوار
املختلفة ويف املناطق التي يصعب الوصول إليها.
عالوة عىل ذلك ،يحمل الجناحان الجديدان عددا
أكرب من النقاط الصلبة  ،hard pointsوهو ما يرفع
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العدد اإلجاميل ألماكن التخزين الخارجية/محطات
حمل أنظمة التسلح إىل  9أماكن (أربعة أسفل كل
جناح ومكان واحد يف منتصف الطائرة) .كام تتمتع
الطائرة  SkyGuardianأيضا بجسم أطول قليال
إليجاد مساحة لرتكيب الرادار (.)DRR
الرادار  Lynxالمتعدد الوظائف
من املقرر أن تحمل الطائرة SeaGuardian
الجديدة الرادار  Lynxاملتعدد الوظائف الذي
تم تطويره لتلبية متطلبات جمع املعلومات
واملراقبة واالستطالع األريض مثل حامية الحدود
وتقديم املساعدات اإلنسانية ومواد اإلغاثة يف
حالة الكوارث .ويتمتع هذا الرادار أيضا بالقدرة
عىل مراقبة املناطق الساحلية بفضل رادار فتحة
العدسة الرتكيبي العكيس Inverse Synthetic
 Aperture Radar (ISAR) modeورصد أكرث من
هدف يف وقت واحد ،عالوة عىل إبلغ املعلومات
 cueingوتتبع األهداف.
تتمتع الطائرة  SkyGuardianبتصميم عميل فريد
يسمح بتجهيزها برادار بحري عند اللزوم يك تتحول
إىل طائرة  .SeaGuardianوهنا ميكن االستغناء
عن الرادار عند اللزوم لتنفيذ فكرة الحصول عىل
طائرة واحدة قادرة عىل أداء عدة أدوار ووظائف
مختلفة.
وتعترب رشكة  GA-ASIواحدة من أكرب الرشكات
العاملية يف مجال تطوير أنظمة االستشعار وتقنياتها
التي من بينها الرادار  Lynxاملتعدد الوظائف الذي
جرى تركيبه ،ليس عىل منت الطائرة Predator A
والطائرة  Predator Bاملسريتني عن بُعد فحسب،
بل وعىل منت الطائرات املأهولة أيضا .ويؤمن
الرادار  Lynxاملدمج ،الذي يقل وزنه عن 37
كيلوجرامات ،صورا فوتوغرافية عالية الوضوح ملهام
املعلومات واملراقبة واالستطالع .SAR imagery

Dependent
Surveillance-Broadcast )Collision Avoidance System (TCAS
ونظام “املراقبة  -البث اآليل التابع”  ، )(ADS-B Automaticوتلك ميزة ال تتمتع بها كل الطائرات.
ويحتاج األمر إىل نظام التعاوين دقيق للرصد
وتفادي االصطدام يك يكون مبثابة العني بالنسبة
المواصفات الفنية
لقائد الطائرة ،األمر الذي دفع رشكة GA-ASI
•طول الجناح 66 :قدما ( 20مرتا)
إىل تطوير الرادار  Due Regard Radarالذي
•الطول 36 :قدما ( 11مرتا)
يقدم املعلومات عن طريق محطة التحكم األريض
•مصدر الطاقة :محرك من نوع )Ground Control Station (GCS
وقد جرى اختبار الرادار Due Regard Radar
Honeywell TPE331-10
•أقىص وزن إجاميل عند اإلقالع 11,700 :ألول مرة عىل منت الطائرة املسرية  Ikhanaالتابعة
رطال ( 5,307كيلوجرامات)
لوكالة الفضاء األمريكية (ناسا) والطائرة Predator
•سعة خزانات الوقود 3,800 :رطال  Bلخدمة االختبارات والربامج البحثية ،ثم عىل
( 1,724كيلوجرامات)
منت الطائرة  CBP Guardianمؤخرا .وتستخدم
•الحمولة:
الطائرة رادارا يعمل مبصفوفة املسح اإللكرتوين
•MTS-B EO/IR
النشط Active Electronically Scanned Array
•رادار  Lynxمتعدد الوظائف
 (AESA) radarالذي يعمل عىل املوجة X-band
ويتواجد يف مقدمة الطائرة ويعمل بالتنسيق مع
•رادار بحري متعدد الوظائف
•نظام التمييز اآليل ()AIS
“نظام تفادي االصطدام الجوي” ( ،)TCASاألمر
•نظام SIGINT/ESM
الذي ميكنه من تتبع الطائرات الصغرية مثل
•تقوية االتصاالت
الطائرات الرشاعية واملروحيات الفائقة الخفة.
الرادار Due Regard Radar
•أنظمة التسلح:
ويصل مدى رصد الرادار Due Regard Radar
•صواريخ Hellfire
من أهم الوظائف الحيوية التي تقوم بها الطائرات
للطائرات الصغرية إىل أكرث من  10أميال بحرية،
•قنابل  GBU-12املوجهة بالليزر
املسرية عن بُعد عند تشغيلها يف املجاالت الجوية
وهو ما يتيح إمكانية اتخاذ القرار املناسب قبل
املفتوحة  non-segregated airspaceهو قدرتها
•الصواريخ الهجومية املبارشة املشرتكة فرتة طويلة من نشوب أي نزاع محتمل وقبل أن
GBU-38
عىل التحليق يف الجو بأمان دون تعريض أي
يتحول إىل نزاع خطري .كام يسمح الرادار لقائد
طائرة أخرى للخطر ،ومن ثم حسم أي نزاعات
•الصواريخ الهجومية املبارشة املشرتكة الطائرة مبراقبة القرارات اآللية حول النزاع  ،وهي
 GBU-49املوجهة بالليزر
محتملة متاما منذ بداياتها .ويحمل هذا النوع من
القرارات التي يتخذها “نظام تفادي االصطدام
الطائرات “نظام تفادي االصطدام الجوي” Traffic
الجوي” ( ،)TCASومن ثم تجاوزها عند الرضورة.
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استراحة العدد

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

الصبــــــر
كان النبي صلى هللا عليه وسلم
يوصي أصحابه بالصبر ويحثهم
على التحلي بالصبر في الملمات
والشدائد ،وكان النبي صلى هللا
عليه وسلم أعظم الناس صبرا .

َاص رِ ْب َص رْ ًبا َج ِميلاً ) سورة املعارج اآلية ()5
قال تعاىل (ف ْ
فأمرنا الله تعاىل بأن نصرب بال شكوى وال تذمر وإمنا
بحسن السلوك وجميل الترصف وحني ذاك يكون
صربك جميال.
َاص رِ ْب ) سورة املدثر اآلية( )7ويف
وقال تعاىل( َولِ َربِّ َك ف ْ
هذه اآلية توجيه رباين ألهل اإلميان حيث يأمر الله
تعاىل بالصرب لله تعاىل يعني ابتغاء األجر منه سبحانه

وإميانا برحمته ومثوبته للصابرين.
وقال تعاىل (يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْاص رِ ُبوا َو َصا ِب ُروا
َو َرا ِبطُوا َواتَّقُوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحونَ) سورة آل عمران
اآلية ( )200فهذه اآلية لكرمية توجه املؤمنني إىل لزوم
الصرب فهو من أفضل الصفات التي ينال بها املؤمن
رضا الله تعاىل ويسعد يف حياته الدنيا ثم يوم القيامة.
اب)
الصا ِب ُرو َن أَ ْج َر ُه ْم ِبغ رْ َِي ِح َس ٍ
قال تعاىل(إِنمَّ َا يُ َوفىَّ َّ
سورة الزمر ( )10قال األوزاعي :ليس يوزن لهم وال
يكال ،إمنا يُغرف لهم غرفا .وهذا يشهد للصابرين
بعظم أجرهم عند الله وعلو مرتبتهم وجزيل ثوابهم
يف اآلخرة عند ربهم جل جالله.
َع ْن أَ يِب َمالِ ٍك الأْ َشْ َع ِر ِّي ق ََال :ق ََال َر ُس ُول الل ِه َصلىَّ
الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم« :الطُّ ُهو ُر شَ طْ ُر الإْ ِميَانِ َوالْ َح ْم ُد لِلَّ ِه
تمَ ْلأَ ُ الْ ِمي َزانََ ،و ُس ْب َحا َن الل ِه َوالْ َح ْم ُد لِلَّ ِه تمَ ْلآَ َنِ َما بَ نْ َي
السَّماَ َو ِ
الص َدقَ ُة بُ ْر َها ٌن
ات َوالأْ َ ْر ِضَ ،والصَّلاَ ُة نُو ٌرَ ،و َّ

َّب ِض َيا ٌءَ ،والْ ُق ْرآ ُن ُح َّج ٌة ل ََك أَ ْو َعلَ ْي َك ،ك ُُّل ال َّن ِاس
َوالص رْ ُ
َ
يَ ْغدُو فَبَا ِي ٌع نَف َْس ُه فَ ُم ْع ِت ُق َها أ ْو ُمو ِب ُق َها» رواه مسلم
ويكون الصرب ضيا ًء يكشف الطريق للمؤمن يف حياته
لينال رضا الله وعونه وتوفيقه وتأييده يف الدنيا
ثم يوم القيامة يضيئ له الرصاط إىل جنان الخلد
ودرجات النعيم األبدي.
َع ْن أَ يِب َس ِع ٍيد ال ُخ ْد ِر ِّي َر َيِ
ض اللَّ ُه َع ْنهُ :أن َر ُس َول اللَّ ِه
َصلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ،ق ََالَ « :و َم ْن يَ ْستَ ْع ِف ْف يُ ِع َّف ُه
اللَّهَُ ،و َم ْن يَ ْستَغْنِ يُ ْغ ِن ِه اللَّ ُه َو َم ْن يَتَ َصبرَّ ْ يُ َص رِّ ْب ُه اللَّهُ،
َو َما أُ ْع ِط َي أَ َح ٌد َعطَا ًء خ رْ ًَيا َوأَ ْو َس َع ِم َن الص رَّْبِ» رواه
البخاري.
إن الله تعاىل يفتح األبواب للصابرين ويسهل عليهم
جميع أمورهم حتى ويعينهم عىل صربهم فيس ّهل
لهم طريق الصرب  .ومن مثرات الصرب التمكن من أداء
الواجبات واملهامت التي أوجبها الله تعاىل وألزمنا
بأداءها .ومن مثراته البعد عام حرمه الله تعاىل
وعدم تعدّي حدود الله تعاىل  .ومن مثراته حسن
التعامل مع املصائب وامللامت التي ميتحن الله بها
أهل اإلميان ليظهر فضل الصابرين ومينحهم الله تعاىل
أعظم األجر .

مسجد الشيخ خليفة في كازخستان
تحفة معامرية ،ومنارة حضارية ،يف آسيا الوسطى ويف
جمهورية كازخستان  ،ذلكم هو مسجد الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان الذي يقف شاهدا ً عىل التواصل
الحضاري لدولة اإلمارات العربية املتحدة مع الدول
اإلسالمية الصديقة ،حيث ميثل هذا املسجد موئال
للمؤمنني ليعبدوا ربهم سبحانه وتعاىل بطأمنينة
وحضور قلب وهدوء نفس وإقبال عىل الله تعاىل.
تبلغ املساحة الكلية للمسجد  8آالف مرت مربع،
وبلغت تكاليف بناء املسجد  44مليون درهام
متيز التصميم املعامري للمسجد بتوسط قبة واسعة
فخمة جدا ً ترتفع 37مرتا ً ،بال أعمدة برونق معامري
بديع غاية يف الجامل.
وتعلو املسجد أربع منارات شاهقة أنيقة التصميم
بارتفاع  31مرتا تصدح بكلمة التوحيد يف سامء مدينة
شيمكنت إحدى أكرب املدن يف كازخستان.
ويتسع املسجد ملا يزيد عىل  6000مص ٍل باإلضافة إىل
مصىل النساء.

وألحق باملسجد كافة املرافق الخدمية التي توفر
الراحة التامة لرواد التعبد من املصلني.
وتم افتتاح املسجد يف شهر يونيو عام 2013م
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان حفظه الله رئيس الدولة.
وقد دخل أهل كازخستان يف اإلسالم منذ العصور
األوىل الذهبية للمسلمني حيث انترش اإلسالم رشقاُ
إىل أقايص األرض وأرشقت شمس اإلسالم عىل هذه
أهلها فآمنوا به واتبعوه إىل هذا اليوم .ويبقى هذا
املسجد الرائع معلامً حضارياً شامخاً يشهد بعمق

التواصل الحضاري لدولة اإلمارات العربية املتحدة
مع جميع البلدان اإلسالمية باذلة العطاء والنامء
والعامرة الحضارية الفذة لتسطع أنوار السالم واملحبة
عىل جميع بلدان املسلمني وهذا املعلم الحضاري يد
بيضاء لدولة العطاء والنامء دولة زايد الخري الذي
أورث أبناءه أعظم الصفات وأجملها البذل والعطاء
والسخاء فهنيئا لدولتنا الحبيبة هذا اإلنجاز الحضاري
املرشق يف رشق العامل اإلسالمي  ،سائلني الله تعاىل
أن يبارك يف قيادتها وشعبها ويديم عليها الخريات
ويحفظها ويزيدها عزا ً ورفعة وخريا وبركة وعطاءا.
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لقاء زايـــــد /خالـــــد
والعالم يستقبل عاماً جديداً ويودع
عاماً تميز بالعنف ،يسود نفوس
المتفائلين األمل ،في أن تأتي
االيام المقبلة بما هو خير مما ألفوه
وخيروه.
وإذا كانت عامة الناس ال تجد سوى
األمل والدعاء ،فإن الزعماء والقادة
يقع عليهم عبء تحويل اآلمال
واألحالم إلى حقائق .يسعون
جهدهم من أجل ذلك ،بالتفاوض
والتشاور وتبادل الرأي ،فهذه

سبيلهم لتحقيق تطلعات شعوبهم،
وال شي يستحيل  ،متى ما أحسنت
نواياهم ،وأسروا في قلوبهم مثل ما
يعلنون.
وهذه الكلمات دعوة منا لسالم
عالمي نعلم انه ال يتحقق خالل عام
من الزمان القصير ،ولكنها رحلة األلف
ميل التي تبدأ بخطوة واحدة.
وال نود أن ننساق وراء الخيال ،فتدعو
الجتماع قمة عالمي ،ونقول يا زعماء
العالم اتحدوا فالواقع يقول بأن عالمنا

في الذاكرة صور ومواقف راسخة
وشاهدة على الزمن ومسيرة الوطن..

من كلمات سمو رئيس الدولة
« أعدوا أنفسكم األعداد المتين وأغرفوا
من علوم المعرفة والثقافة العسكرية
ما يؤهلكم لتكونوا موضع ثقة هذا
الشعب الذي يرنوا إليكم ذادة عن
حياض هذا الوطن وشفارة المسنونة
 ،ولتكن الطاعة واإلنضباط والمحبة
واألخالق الرفيعة رائدكم في تصرفاتكم
وسلوككم وليكن اإليمان بالله والوطن
عميق في قلوبكم».

 إنخراط أبناء الدولة في القوات المسلحةبرهان علي روح المواطنة الصحيحة
 اإلهتمام باإلنسان قبل اإلهتمام بالسالحال يعرف قيمة المناخ البحري إال الذي
يبتعد عنه ،خاصة في فصل الشتاء ،إذ أنه
تكاد تضمحل فيه تلك الفروق المناخية
الصارخة التي يتبينها اإلنسان وهو بعيد
عن عن هواء البحر الدافئ الحنون .لقد
تذكرت ذلك عندما أرادت بعثة «درع الوطن»
زيارة كتيبة خليفة بن زايد األول في متسع
الصحراء.

رغم تقدمه التكنولوجي زاخر بعقبات
ال تحصى ،وخصومات ال تكاد تنتهي،
وخالفات عقائدية وأخري مذهبية ،
تحكم سلوكه األطماع ،شرق عالمنا
اليثق في غربه ،واليلتقيان اإال حين
تلتقي مصالحهما في وفاق على
حساب اآلخرين.

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

فتاة اإلمارات ترتدي ثوب مالك الرحمة
استطعن بعزمهن وتصميمهن وبدافع
وطني وانساني ،أن يكسرن قشرة
التقاليد اإلجتماعية الصدئة ،وإن يقفزن
فوق حوائط قوقعتها المهترئة ،ليلجن-
من أوسع األبواب  -أنبل وأشرف مجاالت
الخدمة اإلنسانية في قواتنا المسلحة-
وليصبحن بذلك رائدات يمهدن الطريق
لبنات الوطن لإلنتساب ألنبل مهنة عرفها
التاريخ اإلنساني -مهنة التمريض.-

