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االفتتاحية

ثقة دولية باقتصاد المعرفة اإلماراتي
خالل الفترة الماضية صدر العديد من التقارير والمؤشرات الدولية التي تؤكد المكانة المرموقة التي باتت تحتلها
دولة اإلمارات العربية المتحدة على المستويين اإلقليمي والعالمي ،كأحد النماذج التنموية ذات األداء االستثنائي
في الكثير من الجوانب والمؤشرات .وقد احتلت قضية االبتكار وبناء اقتصاد المعرفة موقعاً مميزا ً بين القضايا التي
نالت ثقة وإشادة المنظمات والخبراء الدوليين .وفي هذا اإلطار نشر موقع «ويلز أون الين» تقريرا ً بعنوان «دورس
نستقيها من اإلمارات وإنجازات في مجال االبتكار» ،أبرز فيه جانبين مشرقين في النموذج التنموي اإلماراتي ،وقد
تمثل الجانب األول في أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تبذل جهودا ً حثيثة في تهيئة البنية التحتية المالئمة
لنشأة اقتصاد وطني متنوع وقائم على المعرفة ،وأكد أن هذه الجهود البد من أن تكون موضع دراسة ومتابعة من
قبل الدول األخرى ،بما في ذلك الدول األكثر تطورا ً حول العالم؛ من أجل استخالص الدروس المستفادة ،وتوظيفها
في إحراز المزيد من التطور والتقدم على المستوى الوطني لتلك الدول.
الجانب اآلخر الذي تناوله تقرير موقع «ويلز أون الين» ،هو المكانة المميزة التي باتت تحتلها دولة اإلمارات
العربية المتحدة كوجهة عالمية مفضلة للكفاءات ،وقد أكد الموقع أن هذه المكانة تع ّد ثمرة للجهود الحثيثة
التي تبذلها الدولة في مجال تمكين اإلبداع واالبتكار ،تحت مظلة استراتيجيتها الوطنية لالبتكار ،التي يمثل اعتماد
عام  2015عاماً لالبتكار إحدى أهم آليات تنفيذها ،هذا باإلضافة إلى اهتمام الدولة بتشجيع النشء اإلماراتي على
االبتكار عبر مناهج التعليم ،وتطوير البنية التكنولوجية ونشر الوعي بثقافة االبتكار واإلبداع بين مختلف فئات
مجتمعها ،وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على استخدام االبتكار واإلبداع منهجاً للتطوير واالرتقاء بأدائها،
وتحسين كفاءة خدماتها ومنتجاتها على مدار السنوات الماضية.
هذه اإلشادة الدولية ال تنفصل عن اإلنجاز الذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤخرا ً ،بتصدرها ترتيب
الدول العربية للعام الثالث على التوالي ،وتقدمها إلى المرتبة الحادية والثالثين عالمياً وفق مؤشر «سهولة ممارسة
أنشطة األعمال لعام  »2016الصادر عن «البنك الدولي» .وهذا األمر له ارتباط وثيق بما تبذله الدولة من جهود في
شأن دعم االبتكار وبناء االقتصاد الوطني القائم على المعرفة ،إذ إن بيئة األعمال في أي دولة ال يمكن أن تتطور
أو أن تحوز ثقة المؤسسات الدولية ورضا المستثمرين من دون إن تكون مواكبة للمستجدات العالمية ،سواء تعلق
األمر بالبيئين التشريعية والتنفيذية المرنتين ،أو أساليب العمل واإلنتاج األكثر تطورا ً ،أو البنى التحتية والتكنولوجية
الداعمة لالبتكار واإلبداع.
وبشكل عام ،فإن هذه المكانة المميزة لم تكن دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحوزها إال من خالل دعم
القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،ورؤيته
المستقبلية الطموحة ،والجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها الدولة ،قيادة وحكومة وشعباً ،والتي جعلت منها
نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والمستدامة ،وواحة لألمن واألمان واالستقرار السياسي االجتماعي واالقتصادي،
لتتبوأ اإلمارات أحد مراكز الصدارة في مؤشرات التنمية في العالم ،وتأتي ضمن فئة الدول صاحبة «التنمية البشرية
المرتفعة جدا ً» ،وهو التصنيف األعلى عالمياً ،ضمن «تقرير التنمية البشرية» ،الذي يصدر سنوياً عن «البرنامج
اإلنمائي لألمم المتحدة» ،والذي يعطي صورة كلية عن مستوى التطور واالزدهار الذي وصلت إليه دولة اإلمارات
العربية المتحدة في المجاالت كافة.
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اإلمارات اليوم

مبادرات اجتماع َّية نوع َّية
المبادرات التي أطلقتها «مؤسسة صندوق الزواج» مؤخرا ً ،وتض َّمنت عددا ً من البرامج واألنشطة الرامية إلى
تنفيذ المبادرة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام ،الرئيس األعلى لمؤسسة
التنمية األسرية ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة «أم اإلمارات» ،والتي ترتكز على دور الوالدين واألسر في
حماية األبناء من اآلثار السلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي ،تنطوي على الكثير من الدالالت والرسائل
اإليجاب َّية ،بشأن اهتمام «أم اإلمارات» بتدعيم أسس االستقرار المجتمعي ،وتوثيق عرى الترابط األسري ،وتحصين
الشباب اإلماراتي وصغار السن من مخاطر اإلرهاب والعنف واألفكار المتط ِّرفة التي يحاول ترويجها اإلرهابيون من
خالل هؤالء الشباب ،ومحاولتهم ج َّر صغار الس ِّن في طريقهم.
إن «أم االمارات» من خالل هذه المبادرات تضيف حجرا ً جديدا ً في حائط الص ِّد والدفاع عن الوطن واستقراره
ومكتسباته ،ليس ضد اإلرهاب والتط ُّرف فقط ،لكن ضد جميع المخاطر التي يمكن أن ته ِّدد مستقبل الوطن؛
فتحصين اإلنسان ،وتمكينه من امتالك أسباب الفهم والوعي السلي َمين ،يمثالن وسيلة مثالية لبناء المجتمع القادر
والمضي قدماً على طريق التطور واالزدهار من دون انتكاسات .وهذا ما دعت
على الصمود في مواجهة التحديات،
ِّ
إليه «أم اإلمارات» من خالل العديد من المبادرات السابقة ،ويبرز ذلك بوضوح تام من خالل حزمة البرامج األخيرة،
التي أطلقتها «مؤسسة صندوق الزواج» ،التي تركِّز على تعزيز دور األسرة في المجتمع.
وتبذل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام ،الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية،
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة «أم اإلمارات» منذ تأسيس دولة االتحاد في مطلع عقد السبعينيات من
القرن العشرين ،قصارى جهدها من أجل استكمال المشهد التنموي .وقد وقفت سموها ،في هذا اإلطار بجانب
المغفور له -بإذن الله تعالى -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -ط َّيب الله ثراه -من أجل جعل النموذج التنموي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة متوازناً ،يراعي الرجل والمرأة ،ويوازن بينهما بعدالة ،بما يتناسب مع قدرة كل
منهما ودوره المنشود في تنفيذ برامج التنمية ،وتطوير المجتمع الذي يعيش فيه .وهذا بجانب الموازنة بين حقوق
أي منهما على األخرى ،بحيث يتم توفير الحياة الكريمة لألجيال
األجيال الحالية وأجيال المستقبل؛ حتى ال يطغى ٌّ
الحالية ،وضمان توفيرها من دون نقصان ألجيال المستقبل أيضاً ،والعمل على االرتقاء المستمر بموقع المجتمع
اإلماراتي في سلَّم الترتيب الدولي ،ووضع الشعب اإلماراتي في مرتبة تليق به بين شعوب العالم المتط ِّور.
إن النموذج الذي يقوم عليه المجتمع اإلماراتي اآلن ،الذي يتصف بالحداثة والتطور والتسامح وقبول اآلخر،
ليس إال انعكاساً لنهج تنموي متوازن يط ِّبقه منذ نشأة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يراعي التنمية االجتماعية
والثقافية والمعرفية ،كما يراعي التنمية والنمو االقتصاديين ،ويضع اإلنسان في قلب أولوياته ،بصفته باني التنمية
ومحقِّقها ،ومن ثم هو المدافع عنها ،والقادر على االضطالع بمسؤولية ترسيخها ،والبناء عليها ،وتحقيق المزيد من
التق ُّدم في المستقبل .وهذا النهج هو الذي ساعد دولة اإلمارات العربية المتحدة على تخطِّي العقبات والتحديات
كافة ،التي واجهت منطقة الشرق األوسط والعالم خالل السنوات األخيرة ،وعلى رأسها عقبة وتح ِّدي اإلرهاب،
التي ته ِّدد تماسك المجتمعات ،وأضاعت على الكثير من الشعوب سنوات تنمية طويلة ،وأفقدتها معظم أو جميع
المكتسبات التي حققتها طوال العقود الماضية.
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تقارير وتحليالت
اجتماع فيينا لتسوية األزمة السورية بين نقاط الخالف والتقارب
في أعقاب انتهاء االجتماع الموسع في فيينا؛ لمناقشة األزمة السورية بمشاركة  17دولة ،بين قوى كبرى ودول
إقليمية مؤثرة ،وبمشاركة إيران ألول مرة في المباحثات ،توافقت جميع األطراف المشاركة على ضرورة وجود مرحلة
سياسية انتقالية ،مع الحفاظ على وحدة األراضي السورية ،وضرورة مكافحة اإلرهاب ،مع خالف في التفاصيل،
وظلت نقطة الخالف الرئيسية الواضحة هي المتعلقة بمصير األسد.
أسفرت الجهود الدولية  -اإلقليمية الساعية نحو
إيجاد تسوية لألزمة السورية ،يوم الجمعة الماضي
في العاصمة النمساوية فيينا ،عن ظهور نقاط عدة
للتوافق ،منها ضرورة وجود مرحلة انتقالية في
سوريا .حيث أيدت الدول المشاركة أهمية جمع
ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة معاً
لتدشين عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة
قادرة وفاعلة وشاملة وغير طائفية ،مع تأكيد
وجود هوية علمانية لسوريا ،يتبعها وضع دستور
جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف األمم المتحدة .لكن
برغم االتفاق على هذه النقطة ،فإن نقطة الخالف برزت
حول دور الرئيس بشار األسد فيها .ففي حين ترفض الدول
المشاركة إمكانية وجود دور لألسد في مستقبل سوريا
السياسي باعتباره المسؤول عن المأساة الحالية في البالد،
أوضحت إيران وروسيا أن لألسد الحق في لعب دور في
المرحلة االنتقالية والمشاركة في حكومة وحدة وطنية في
االنتخابات الالحقة.
نقطة االتفاق أو اإلجماع الثانية كانت حول ضرورة
الحفاظ على وحدة األراضي السورية من دون تقسيم،
لكن الواقع على األرض يشير إلى أن تقسيم سوريا إلى
مناطق نفوذ هو مسألة أقرب إلى حكم الواقع ،خاصة مع
تمسك تركيا بالمنطقة العازلة على حدودها ،وتمسك روسيا
بنفوذها في الساحل الغربي لسوريا ،مع األطماع الكردية
في تكوين دويلة أو منطقة حكم ذاتي خاصة باألكراد في
سوريا .أما عن االتفاق حول ضرورة مكافحة اإلرهاب في
سوريا ،فهناك خالف جوهري بين األطراف في التفاصيل
حول ذلك «اإلرهاب» الذي تنبغي محاربته .فبرغم وجود
فقرة في البيان الختامي بشأن موافقة جميع الدول
المشاركة على ضرورة إلحاق الهزيمة بـ«داعش» وكل
الجماعات اإلرهابية المصنفة من قبل مجلس األمن الدولي،
فقد ظهرت نقاط للخالف .ففي حين تدخلت روسيا في
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سوريا لمنع «اإلرهابيين» من التقدم نحو حدودها ،ونحو
التمدد أكثر إلى دول ومناطق أخرى ،وتواصل قصف مواقع
«داعش» و«جبهة النصرة» وغيرها ،ترى الدول الغربية أن
روسيا تستهدف المعارضة السورية لبشار األسد إجماالً ،وأن
هدفها هو إضعاف تلك المعارضة بهدف ترجيح كفة األسد
في سوريا على حساب القوى األخرى المتصارعة معه.
نقاط االتفاق السابقة بين الدول المشاركة في االجتماع مع
الخالف بشأن تفاصيلها ،ال تستطيع أن تحجب بارقة األمل
التي ظهرت في فيينا ،يوم الجمعة الماضي ،حول إحراز
تقدم بشأن إمكانية وجود تسوية سياسية في سوريا.
فانعقاد االجتماع الموسع في فيينا ،والتوافق على عقد
اجتماع ثالث سوف يعقد في المكان نفسه بعد أسبوعين
لمتابعة المباحثات ،مع صدور البيان الختامي الذي يتضمن
أهمية اإلبقاء والحفاظ على المؤسسات السورية ،وضرورة
حماية حقوق السوريين ،بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية
أو الدينية ،وأهمية تعزيز وتكثيف الجهود الدبلوماسية
إلنهاء الحرب ،مع دور لمنظمة األمم المتحدة في استكشاف
طرق لتنفيذ وقف إلطالق النار في أنحاء البالد كافة ،على
أن يتم تحديد موعد محدد لوقف إطالق النار بالتزامن
مع العملية السياسية .كل النقاط السابقة توضح أن جميع
األطراف باتت مؤهلة ومستعدة إليجاد تسوية في سوريا،
خاصة بعد أن أصبحت األزمة تهدد بالتوسع واالنتشار ،ما
يهدد السلم واألمن اإلقليمي والدولي.
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تقارير وتحليالت
قراءة في أبعاد ومحركات االضطرابات األخيرة في األراضي الفلسطينية
اتسعت تحركات الفلسطينيين ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة األخيرة ،باالنتقال إلى مدن جديدة،
وشهدت أيضاً استخداماً مكثفاً لشبكات التواصل االجتماعي على نحو متزايد ،فيما يعطيها زخماً وأبعاداً جديد ًة.
في هذا السياق أعد ضياء حداد تقريرا ً نشرته صحيفة
«نيويورك تايمز» ،ذكر فيه أن التحركات الفلسطينية التي
بدأت هذا الشهر بموجة من الهجمات في مدينة القدس
انتقلت نحو  29كيلومترا ً جنوباً إلى الخليل ،وهي مدينة
مقدسة ذات سجل صارخ من االضطرابات .فقد أطلقت
القوات اإلسرائيلية النار ،يوم الخميس الماضي وحده ،على
فلسطيني طعن جندياً إسرائيلياً خارج الخليل وآخر حمل
سكيناً في مبنى في إحدى مستوطنات البلدة القديمة ،ما
رفع عدد الهجمات في المنطقة إلى  11هجوماً في أسبوع
واحد .والخليل ،وهي كبرى مدن الضفة
الغربية ،كانت دوماً إحدى بقاع التوتر
في األراضي الفلسطينية ،ويصفها
الـفلـسـطينيون بــ «قـلعـة حـمـاس»،
وهذا بسبب دورها كمقر غير رسمي
لحركة حماس في الضفة الغربية.
ويتضاءل نفوذ السلطة الفلسطينية
بها ويعد سكانها محافظين بدرجة ما،
كما أن المدينة هي البقعة الوحيدة
خارج القدس حيث يعيش مئات
المستوطنين اليهود جنباً إلى جنب مع
الفلسطينيين في منطقة تخضع لحراسة إسرائيلية مشددة
في البلدة القديمة .وتحتشد شوارع الخليل هذه األيام
بمحتجين يحملون الفتات إلحياء ذكرى السكان الذين قتلوا
على يد اإلسرائيليين هذا الشهر في المظاهرات والهجمات،
والذين يقدر عددهم بنحو  20قتيالً.
وتندلع المواجهات في كثير من األحيان مع القوات
اإلسرائيلية على مداخل المدينة وفي محيط البلدة
القديمة ،في حين اعتقلت السلطات اإلسرائيلية ما يقرب
من  240فلسطينياً من الخليل منذ بدء االضطرابات األخيرة.
التي تتخذ منحى محلياً في الخليل ،مع غضب السكان من
رفض إسرائيل تسليم جثث الفلسطينيين الذين قُتلوا خالل
الهجمات المزعومة .ويعتقد المحللون أن السخط السائد
في مدينة الخليل يشكل خطرا ً أكبر على االستقرار من أي
جزء آخر من الضفة الغربية .إذ تحتفل حركة «حماس»،
التي تسيطر على قطاع غزة ،بالهجمات وتحث على شن
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المزيد منها .ويرى المحللون أن حماس مدفوعة جزئياً في
تحركاتها بالرغبة في تقويض سلطة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ووضعه في موقف حرج.
التواصل االجتماعي واالنتفاضة
أعد غشوا متنك تقريرا ً نشرته صحيفة «كريستيان ساينس
مونيتور» ،سلط فيه الضوء على األحداث المتصاعدة في
األراضي الفلسطينية ،وتساءل عن كيفية وقف انتفاضة ال
قائد لها .وذكر التقرير أنه على الرغم من جهود قوات األمن
الفلسطينية واإلسرائيلية ،فإن موجة العنف في إسرائيل ال
يزال يشعلها الغضب على شبكات
التواصل االجتماعي بين الفلسطينيين.
وتابع التقرير أن االنتفاضة الفلسطينية
األولى التي اندلعت عام  1987سميت
انتفاضة الحجارة ،بينما سميت
االنتفاضة الثانية عام « 2000انتفاضة
األقصى» ،ولو تسارعت الموجة الحالية
من عمليات الطعن وإطالق النيران
والشغب ،فإن االنتفاضة الجديدة ربما
يطلق عليها «انتفاضة الفيسبوك».
ومثلما ساعدت شبكات التواصل
االجتماعي في أحداث ما يسمى «الربيع العربي» قبل 4
سنوات ،وساعدت تلك الشبكات تنظيم داعش في نشر
فيديوهات اإلعدام ،فإن مناخ الصراع تشعله حمالت على
مواقع التواصل االجتماعي؛ حيث تنقل تلك المواقع التهديد
الذي يتعرض له المسجد األقصى من قبل المتطرفين
اإلسرائيليين.
وينقل التقرير عن أوريت بيرلوف ،الخبيرة في السوشيال
ميديا في العالم العربي بمعهد دراسات األمن القومي في
جامعة تل أبيب اإلسرائيلية قولها« :عندما تحظر أي وسيلة
سلمية للتعبير السياسي ،وال وجود ألحزاب ،وال سياسات
فلن يكون أمام الناس سبيل لممارسة النفوذ من داخل
النظام ..واآلن يملك كل شخص ،على فيسبوك وتويتر،
حساباً هو المكان الوحيد الذي ال يوجد فيه حدود .ولذلك،
إن كنت تعيش في غزة وال تستطيع التحرك ،لكن لديك
فكرة فإنك ستستطيع نقلها».
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تقارير وتحليالت

الطائرات األكثر فتكًا المستخدمة في الحرب في سوريا
أوضح ديف ماجومدار ،محرر الشؤون الدفاعية في مجلة «ذا ناشيونال إنترست» في مقال له في المجلة ،أن الحرب
الجوية التي تشهدها األجواء السورية يستخدم فيها بعض من أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً من جميع أنحاء العالم
اآلن ،إذ إن هناك ما ال يقل عن ثالثة أنواع من المقاتالت الحديثة األمريكية والروسية .وتلك الطائرات الجديدة
ترافقها طائرات قديمة غالباً ما كانت الدعائم األساسية للحرب بين الجانبين في أوقات سابقة.
يقول الكاتب ،في الواقع إن الجزء األكبر من كل
الطائرات التي تحلق اآلن في األجواء السورية تم تطويرها
خالل السبعينيات من القرن الماضي ،وهي تقوم اآلن
بمعظم الطلعات الجوية في الحمالت الجوية الروسية
أو األمريكية هناك .وذكر الكاتب أن معظم المهام تقوم
بها طائرات «سوخوي سو  25 -فروجفوت» ،وطائرات
«سو  24المبارز» ،وطائرة «إف ،»16-وطائرة «فيرتشايلد
ريبابليك أيه ،»-10التي هي من إنتاج شركة «لوكهيد
مارتن» ،لكن أكثر المقاتالت تقدماً في مسرح العمليات
في سوريا تتمثل في الفئات اآلتية:

اختبارات عليها في عام  .2002ولكن برغم عدم إطالق
الطائرة «إف  -22رابتور» النار على طائرات العدو من
طائرة «إف -22رابتور» األمريكية
وهذه الطائرة «إف  -22رابتور» التي من إنتاج شركة الجو ،فإن الطائرة برهنت على قيمتها الكبيرة في سوريا.
«لوكهيد مارتن» األمريكية ،تع ّد من أكثر الطائرات التي
طائرة «إف إيه  -18جي الهادر»
تحلق فوق سوريا تطورا ً من دون استثناء ،وقد صممت
تم تطوير هذه الطائرة كجيل جديد من طائرة «إف
للتحليق على ارتفاعات عالية ،وبسرعة تفوق سرعة
الصوت ولها القدرة على التخفي ،وقد كانت مصممة إيه  -18إف سوبر هورنت» ،ذات المقعدين كي تكون
لمواجهة القوات الجوية الروسية خالل الحرب الباردة بين قابلة لالستخدام في الهجمات بغرض األهداف اإللكترونية،
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي (السابق) مثل تعطيل الرادارات واالتصاالت لدى العدو ،من خالل
حال نشوب حرب عالمية ثالثة ،لكن هذه الطائرة لم اإلشعاع الكهرومغناطيسي ،كما تستخدم هذه الطائرة
تطلق النار على طائرات العدو حتى اآلن .وبدالً من ذلك في حماية الطائرات األخرى ،وتوفر دعماً خالل الحرب
فقد تم استخدام طائرة «رابتور» الجبارة ذات السرعة اإللكترونية للقوات األمريكية والقوات البرية للتحالف
العالية والقدرة على ضرب األهداف القريب من دون الدولي عبر تعطيل االتصاالت المعادية وحتى تفجير
القنابل المعادية .وهذه الطائرة مزودة بصواريخ «إيه جي
التعرض لإلصابة من النيران المعادية.
وفي ضوء قدرتها على التحليق على ارتفاعات شاهقة إم  »-88وصواريخ «إيه آي إم  »-88إلسكات الدفاعات
ومصفوفة أجهزة االستشعار المتطورة ،فإن القادة الجوية المعادية وحماية نفسها من طائرات العدو.
لكن هذه الطائرة ما زالت جديدة نسبياً ،ويتوقع أن
العسكريين األمريكيين يستخدمون طائرة «إف -22
رابتور» في جمع المعلومات االستخباراتية وكمنصة تصبح -في السنوات المقبلة -أكثر قدرة على استخدام
للقيادة والتحكم .وفي حين لم يسبق أن توقع مصممو الجيل الجديد من أجهزة التشويش التي تستخدم مصفوفة
الطائرة استخدامها بمثل هذه الطريقة ،فإن قدراتها في من المسح اإللكتروني النشط واألداء األفضل ،ومن
هذا الدور اتضحت منذ أن أجرى سالح الجو األمريكي المتوقع تزويد الطائرة بقدرات تمكنها من خوض الحرب
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السيبرانية .وتقوم البحرية األمريكية حالياً بتزويد الطائرة
بوصالت بيانات عالية السرعة تمكنها من تحديد األهداف
التي تصدر إشعاعات بدقة كافية ومن ثم مهاجمتها.

طائرة «سوخوي سو  34 -فولباك»

تع ّد طائرة «سو  »34 -من الطائرات االعتراضية
الروسية األكثر تقدماً التي يتم استخدامها في سوريا
اآلن وألول مرة .وقد صممت الطائرة أساساً لتكون بديالً
لألسطول الروسي المتقادم من طائرات «سو  24فينسر»
الهجومية التي تم استخدامها خالل الحرب الباردة .وتتميز
الطائرة بقدرتها الهائلة على الدفاع عن النفس خالل
المعارك الجوية ،وهي مزودة
بصواريخ «آر  »63 -قصيرة المدى
لالستخدام في المعارك الجوية.
وهي مشابهة لطائرة «إف 15 -
إئي سترايك إيجيل» األمريكية
المنتجة من قبل شركة «بوينغ».
وتتميز الطائرة بقدرتها على شن
الهجمات منفردة .وهي مزودة
برادار خلفي لتحذير الطاقم من
أي تهديد من الخلف .ويمكن
للطائرة القيام بمهامها في منطقة قتالية نصف قطرها
 700ميل اعتمادا ً على الوقود الداخلي ويمكن للطائرة
التزود بالوقود جوا ً .والطائرة مزودة بنظام راداري للمسح
اإللكتروني وهو مشابه لتكنولوجيا الرادار المستخدمة
في األنواع األخرى من طائرات «فالنكر» لكنه األمثل
للهجمات األرضية ،وهو يمكن الطيار من التعامل مع
األهداف الجوية على بعد  650ميالً واألهداف األرضية
على بعد  60ميالً .ويبدو أن الطائرة تؤدي دورا ً جيدا ً في
سوريا.

الطائرات الهجومية الروسية ،وتتميز هذه الطائرة بقدرتها
على تنفيذ الهجمات األرضية ألن تصميمها مستمد من
تصميم طائرة «سو -130إم كيه فالنكر » التي تم تصميمها
للهند ،في حين أن النموذج الروسي لهذه الطائرة فيه
العديد من الميزات والتحسينات في إلكترونيات الطيران،
وتحتفظ الطائرة بقدراتها الهجومية برغم استخدامها
حالياً على أنها مقاتلة للتفوق الجوي.

طائرة «رافال»

تع ّد طائرة «رافال» التي هي من إنتاج شركة «داسو»
الفرنسية من أكثر الطائرات المتطورة العاملة في األجواء
السورية والعراقية اآلن .وقد تم
تطويرها في ثمانينيات القرن
الماضي بديالً عن المقاتلة
«ميراج  ،»2000ودخلت الخدمة
في سالح الجو الفرنسي والبحرية
الفرنسية ،لكن الطائرة لم تحقق
رواجاً في مبيعاتها إلى الخارج
وتتمثل المشكلة الرئيسية في
سعرها المكلف؛ بسبب تطوير
فرنسا لمعظم النظم الخاصة بها
محلياً .كما قد تعرضت طائرة رافال لالنتقاد من جانب
بعض الذين استخدموها نظرا ً إلى ضعف قدرتها إلى حد
ما .وقد استخدم الفرنسيون في تصنيعها منظومة راداريه
للمسح اإللكتروني يطلق عليها «ثيلز آر بي إئي،»2
ولكن سيتم تبديل هذه المنظومة بمصفوفة جديدة
تدعم المسح اإللكتروني النشط .وقد تم تجهيز رافال
أيضاً بنظام ممتاز من الحرب اإللكترونية الممتاز يسمى
«سبيكترا» وهو نظام فعال وقابل للبرمجة.

طائرة «سوخوي سو  30 -إم إف
فالنكر –إتش»

تم تصميمها للقوات الجوية الروسية كمقاتلة متعددة
المهام الستكمال المهام التي تقوم بها طائرتي «سوخوي
سو -35إس فالنكر -إئي» ،وطائرة «سو »30 -المستخدمة
في سوريا لخوض المعارك الجوية ومرافقة وحماية
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شـؤون اقتصاديــة
مساعدات إغاثية عاجلة من «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية»
إلى ضحايا زلزال أفغانستان
«وام» نقالً عن مصدر مسؤول في
بتوجيهات من صاحب السمو
المؤسسة إن سفارة الدولة في
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كابول ستقوم بالتنسيق مع ملحقية
رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب
المساعدات اإلنسانية واإلنمائية
السمو الشيخ محمد بن زايد آل
التابعة لها بشراء مواد اإلغاثة من
نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
أغذية وخيام وأغطية من السوق
األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
المحلية األفغانية وإرسالها على
الله ،ومتابعة سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون وجه السرعة إلى ضحايا الزلزال .وذكر المصدر أن
الرئاسة ،رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال المساعدات تشمل آالف األطنان من المواد اإلغاثية التي
اإلنسانية ،أرسلت المؤسسة مساعدات إغاثية عاجلة ستغطي حاجة معظم ضحايا الزلزال ،الذي كان بقوة
إلى ضحايا زلزال أفغانستان الذي وقع قبل يومين في  7.7درجة على مقياس ريختر .وبلغ عدد الضحايا ،وفق
منطقة هندوكوش الجبلية .وقالت وكالة أنباء اإلمارات حصيلة أولية ،نحو  115قتيالً و 538جريحاً.

وزير الخارجية السعودي :بإمكان المملكة مواجهة عجز الموازنة
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ،أمس
السبت ،إن بإمكان المملكة العربية السعودية مواجهة
عجز الموازنة هذا العام ،برغم هبوط أسعار النفط ،وإن
وتيرة النمو االقتصادي والمتانة المالية للبالد ستظل قوية.
وكان الجبير يتحدث للصحفيين على هامش «منتدى حوار
المنامة» في العاصمة البحرينية المنامة .وكانت مؤسسة
«ستاندرد آند بورز» خفّضت تصنيفها االئتماني السيادي
الطويل األجل للسعودية بالعملتين األجنبية والمحلية،
فيما أرجعته إلى «تحول سلبي واضح» في الموازنة العامة.
وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها تتوقع زيادة العجز المالي
للسعودية في عام  2015فيما يعكس الهبوط الحاد في

أسعار النفط الخام .غير أن
وتيرة تراجع صافي األصول
الخارجية للسعودية تباطأت
في وقت سابق من العام
الحالي ،فيما يرجع جزئياً إلى
استئناف الحكومة إصدار
سندات محلية في يوليو الماضي للمرة األولى منذ عام
 ،2007ما قلص الحاجة إلى بيع أصول في الخارج .وربما
تشهد وتيرة االنخفاض مزيدا ً من التباطؤ في األشهر القادمة
مع اتخاذ الحكومة خطوات تقشف لكبح اإلنفاق وزيادة
اإليرادات من المصادر غير النفطية.

اإلنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في
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متابعات إعالمية
صدور الطبعة الفرنسية من كتاب «السراب»
صدرت ،مؤخرا ً ،الطبعة الفرنسية من كتاب «الرساب» ملؤلفه
سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية؛ وذلك بعد اإلقبال الكبري عىل
طبعتيه باللغتني العربية واإلنجليزية ،سواء داخل املنطقة العربية
أو خارجها ،إضافة إىل االهتامم الذي حظي به الكتاب من قبل
الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث العربية والعاملية ،إضافة
إىل صناع القرار واملعنيني بقضايا اإلرهاب واإلسالم السيايس يف
العامل كله .فقد صدرت الطبعة الخامسة من الكتاب باللغة
العربية ،والطبعة السابعة باللغة اإلنجليزية،
وحقق رواجاً كبريا ً عىل املواقع اإللكرتونية
العاملية املختصة ببيع الكتب حول العامل،
ويف مقدمتها موقع «أمازون» ،حيث حصل
عىل املرتبة األوىل ضمن الكتب األكرث مبيعاً
يف تصنيف القارئ اإللكرتوين «كيندل»( (�Kin
 )dleالتابع لـ«أمازون» ،وعىل خمس نجوم يف
موقع «بارنز آند نوبل» (نوك بوكس Nook
 ،)Booksوخمس نجوم يف موقع «كوبو»
( ،)Kobo Booksوخمس نجوم يف موقع
«آيتيونز»  ،iTunesو ُعـقدت حول األفكار
الواردة فيه الكثري من املحارضات والندوات
داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
وخارجها ،وتحدثت عنه عرشات املقاالت والتقارير يف وسائل
اإلعالم املختلفة.
ويأيت إصدار الطبعة الفرنسية من كتاب «الرساب»؛ تحقيقاً
التساع الفائدة منه ،ورغبة املؤلف الدكتور جامل سند السويدي
يف تقديم الصورة الحقيقية للجامعات الدينية السياسية
ومضمون توجهاتها وأفكارها البعيدة عن صحيح الدين اإلسالمي،
بلغات مختلفة ،بحيث يتعرف الشباب واملختصون ،ليس فقط
داخل العاملني العريب واإلسالمي وإمنا خارجهام أيضاً ،عىل خطر
هذه الجامعات وانحراف منهجها وزيف دعواتها ،وخاصة أن
خطر اإلرهاب الديني هو خطر عاملي ،حيث تعمل الجامعات
اإلرهابية الدينية عىل جذب الشباب إليها من كل دول العامل،
من دون استثناء ،عرب أساليب مختلفة.
ويف هذا السياق ،من املقرر أن تصدر تباعاً طبعات من
الكتاب بلغات أخرى ،مثل :الروسية ،واألملانية ،واألوردية،
والصينية ،واإلسبانية وغريها ،حتى يتاح ألصحاب هذه اللغات
قراءة الكتاب والتعرف عىل حقيقة جامعات اإلسالم السيايس
وما متثله من خطر عىل املسلمني واإلسالم كدين يدعو إىل
التسامح والسالم.
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ويقدم كتاب «الرساب» رؤية علمية شاملة وعميقة
للجامعات الدينية السياسية مبختلف توجهاتها ،مؤكدا ً أن ما
تطرحه هذه الجامعات من توجهات وشعارات هو مبنزلة
«الرساب»؛ ألنها تحاول تسويق الوهم للناس ،من خالل ربط
نفسها بالدين اعتامدا ً عىل ما ميثله الدين من أهمية يف قلوب
الشعوب وعقولها .ويؤكد أنه عىل الرغم من أن هذه الجامعات
مل تجلب للمجتمعات التي نشأت فيها إال الدمار والخراب
واالنقسام والدم ،وفشلت يف كل مواقع السلطة واملعارضة،
رصة عىل رفع الشعارات ذاتها،
فإنها ال تزال م ّ
وتب ّني التوجهات نفسها ،وهذا يضاعف من
خطرها عىل حارض ومستقبل املجتمعات
التي توجد فيها.
وأهم ما مييز كتاب «الرساب» أنه
موسوعة شاملة تجمع بني املعلومة والتحليل
والنظرة املستقبلية ،حيث يتكون من سبعة
فصول تتناول عنارص أساسية ومحورية
يف قضية اإلسالم السيايس ،أهمها :اإلسالم
السيايس بني الواقع والخرافة ،وطبيعة
العالقة بني الدين والسياسة عرب التاريخ،
والجامعات الدينية السياسية املختلفة ،مثل:
اإلخوان املسلمني ،والسلفيني ،والرسوريني،
والتنظيامت الجهادية ،من حيث أفكارها ومناطق انتشارها،
وأسباب هذا االنتشار ،وحارضها ومستقبلها .ولعل أهم ما مييز
كتاب «الرساب» بني الدراسات املعنية بقضية اإلسالم السيايس،
أنه يجمع بني الجانبني :النظري والتطبيقي ،من خالل تضمينه
دراسة ميدانية حول توجهات الرأي العام يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة حول الجامعات الدينية السياسية.
وال يتوقف الدكتور جامل سند السويدي يف كتاب «الرساب»
عند دراسة نشأة الجامعات الدينية السياسية وتوجهاتها وما
وصلت إليه فحسب ،وإمنا مييض بنظرة تحليلية معمقة إىل
استرشاف مستقبلها ،عىل املديني القريب والبعيد ،مقدماً رؤية
شاملة ملواجهتها والتصدي لها ،مؤكدا ً أن ضعف الوعي والتعليم
يف العاملني العريب واإلسالمي يغري الجامعات الدينية السياسية
بإعادة إنتاج مامرساتها وغسل سمعتها وتكريس «املظلومية»
ولعب دور الضحية مجددا ً ،ومن ثم يدق ناقوس الخطر لكل
املعنيني بالحفاظ عىل أمن املجتمعات العربية واإلسالمية
واستقرارها ،مشددا ً عىل رضورة الوعي بخطر هذه الجامعات،
وقدرتها عىل إعادة إنتاج نفسها ،عىل الرغم من االنتكاسات
الكبرية التي تعرضت لها خالل السنوات األخرية.
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