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إن املوضوعات الحيوية التي ناقشتها الدورة الخامسة من املنتدى تعكس بال شك حرص 
الجهات املعنية عىل تطوير اإلعالم الوطني، واالرتقاء برسالته اإلعالمية، وتعزيز تنافسيته 
عىل الصعيدين العريب والعاملي، خاصة يف هذه املرحلة التي تشهدها املنطقة والعامل من 
حولنا، وتتصاعد فيها وترية التحديات واملخاطر بصورة غري مسبوقة، ويتزايد فيها دور اإلعالم 
كأحد أدوات الحرب النفسية والدعائية التي تلجأ إليها الدول يف إدارة أزماتها ورصاعاتها 

الخارجية.
وليس بخاف عىل أحد أن مسؤولية اإلعالم يف مواجهة األزمات باتت تشكل أولوية متقدمة يف 
دائرة اهتاممات الجهات واملؤسسات املعنية، خاصة يف هذه املرحلة التي تعيشها املنطقة، 
الدول  أمن  من  تنال  التي  املغرضة  الشائعات  وانتشار  والضبابية  بالسيولة  تتسم  والتي 
أصبحت  االجتامعي،  التواصل  وسائل  وخاصة  الجديد،  اإلعالم  وسائل  أن  بل  واستقرارها، 
تستخدم كأداة يف الرصاعات الدائرة بني الدول، ألنها ال تخضع لقيود محددة فيام تبثه من 
مواد وأفكار وشائعات ، فضالً عن صعوبة السيطرة عليها، ما يجعل منها أهم أدوات حروب 
الجيل الرابع املتعارف عليها، وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات يف اآلونة األخرية، والتي 
بدأت تتحدث رصاحة عام ميكن تسميته بـ»عسكرة» السوشيال ميديا، للداللة عىل طبيعة 
دوراً  تلعب  أصبحت  أنها  وكيف  املستقبيل،  االجتامعي  التواصل  وسائل  دور  يف  التحول 

رئيسياً يف تحريك األزمات وإدارة الرصاعات عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
الوطني،  إعالمنا  عىل  عديدة  تحديات  تفرض  املنطقة  تشهدها  التي  الراهنة  املرحلة  إن 
وتضاعف من مسئولياته ليس فقط يف متابعة تطورات األحداث أول بأول، وإمنا أيضاً يف 
مواقفها  يف  والتشكيك  الدولة،  من  النيل  تحاول  التي  املغرضة  للحمالت  بحسم  التصدي 
وثوابتها تجاه مختلف القضايا، أو إثارة القلق يف الداخل عرب نرش أخبار مفربكة ومغلوطة. إن 
دولة اإلمارات، مبا متثله من منوذج سيايس وتنموي ملهم باتت مستهدفة إعالمياً من جانب 
بعض وسائل اإلعالم املحسوبة عىل أطراف وقوى خارجية معادية تعمل عىل مدار الساعة 
من أجل تشويه صورتها والتقليل من حجم إنجازاتها التي باتت معروفة للجميع، وموثقة 
بشهادة العديد من املؤسسات الدولية املوثوقة، ولهذا فإن إعالمنا الوطني ينبغي أن يكون 
رأس الحربة يف مواجهة هذه الحمالت املغرضة التي ال تنفصل عن التطورات التي تشهدها 
املنطقة يف اآلونة األخرية، يكفي اإلشارة هنا إىل أنه حينام وقعت العمليات التخريبية التي 
استهدفت ناقالت النفط يف املياه اإلقليمية لدولة اإلمارات يف شهر مايو 2019، جاء تعامل 
اإلعالم القطري واإليراين مع هذه العمليات متشابهاً إىل حد كبري، ومنطلقاً من فكرة رئيسية 
مفادها أن أمن الطاقة العاملي يف خطر متزايد، وأن دول املنطقة- يف إشارة إىل اإلمارات 
العديد  أن  بل  اإليراين،  النفط  غياب  تعويض  ميكنها  ال  الخصوص-  وجه  عىل  والسعودية 
بــ  وصفتهم  ملن  روجت  الثوري،  للحرس  التابعة  خاصة  اإليرانية  والصحف  الوكاالت  من 
«أبناء املقاومة»، بالوقوف وراء هذه العمليات التخريبية، وهذا يف حد ذاته يشري بوضوح 
الذي يقوم به اإلعالم، وأنه مل يعد ينفصل عن إدارة الرصاعات  الخطري  الدور  إىل طبيعة 

واألزمات، بل وميثل أهم أدواتها يف وقتنا الراهن.
ورغم استمرار الحمالت املشبوهة واملغرضة التي تستهدف اإلمارات، فإن إعالمنا الوطني 
أثبت كفاءة كبرية يف التعامل معها، وكشف الجهات التي تقف ورائها، وقدم منوذجاً يحتذى 
الذي يؤدي دوره بفاعلية، خاصة يف أوقات األزمات، سواء من خالل  به لإلعالم املسئول 
البلبلة ونرش الذعر يف املجتمع، أو من خالل  إثارة  تصديه املبكر ألية شائعات تستهدف 
رسائل الطأمنة والثقة التي يبعث بها إىل الجمهور، هذا فضالً عن دوره الحيوي يف الدفاع 
اإلقليمية  قضايا  مجمل  تجاه  وثوابتها  مواقفها  عىل  والتأكيد  العليا  اإلمارات  مصالح  عن 

والدولية.
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
العربية  اإلمارات  دولة  دعم  املسلحة،  للقوات 
الشقيقة  السودان  لجمهورية  الكامل  املتحدة 
متر  التي  الحالية  واملتغريات  الظروف  ظل  يف 
أمنها  يحفظ  ما  كل  يف  جانبها  إىل  ووقوفها  بها، 
الشقيق،  شعبها  طموحات  ويحقق  واستقرارها، 
السيايس  االنتقال  إىل  ويؤدي  والتطور،  والتنمية 

السلمي، يف إطار من التوافق والوحدة الوطنية.
صاحب  عقده  الذي  االجتامع  خالل  ذلك  وجاء 
يف  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح الربهان 
السودان  يف  االنتقايل  العسكري  املجلس  رئيس 

الذي يزور الدولة حالياً.
وعّرب سموه خالل اللقاء الذي حرضه سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
بن  محمد  ومعايل  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 
أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعايل 
رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق 
بقدرة  الكبرية  ثقته  عن  املسلحة،  القوات  أركان 
الوطنية،  ومؤسساته  الشقيق  السوداين  الشعب 

عىل تجاوز املرحلة الحالية والتوجه إىل املستقبل 
اإلمارات  دولة  أن  مؤكداً  واحدة،  وطنية  بروح 
العربية املتحدة حريصة عىل مساندة السودان يف 

كل ما فيه الخري لشعبها الشقيق.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
هذه  يف  السودانيني  بني  الحوار  أهمية  نهيان، 
املرحلة الحساسة، فمن خالل الحوار الذي يسعى 
وتحقق  السودان  ستنجح  الوفاق،  تحقيق  إىل 
مرحلة  وتبدأ  وبناءها،  استقرارها  وتعزز  مرادها 

جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه املستقبل.
 - اإلماراتية  العالقات  أن  إىل  سموه  وأشار 
السودانية أخوية ومتجذرة عىل املستويات كافة، 
قيادة  املتحدة تحت  العربية  اإلمارات  وأن دولة 

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 
رئيس الدولة ”حفظه الله“، تبادر دامئاً يف تقديم 
الدعم إىل الشعب السوداين الشقيق، مبا يعكس 
عمق العالقات التي تجمع بني الشعبني الشقيقني، 

وما يربط بينهام من وشائج األخوة واملحبة.
ومتنى سموه لجمهورية السودان وشعبها مستقبالً 

مرشقاً يعمه التقدم والتنمية والوفاق.
عبدالفتاح  ركن  أول  الفريق  أعرب  جانبه  من 
الربهان عن شكره وتقديره ملواقف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة األصيلة تجاه الشعب السوداين، 
السودان  إىل  اإلمارات  قدمته  الذي  الدعم  مثمناً 
بهدف تعزيز اقتصادها، مشرياً إىل عمق العالقات 

األخوية التي تجمع الشعبني الشقيقني.
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وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
دولة لشؤون الدفاع اليوم يف مكتبه بوزارة الدفاع 

أركان  رئيس  محمد  حسن  يعقوب  ركن  الفريق 
سعادة  بحضور  التنزانية  الشعبية  الدفاع  قوات 

املتحدة  والواليات  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أعلنت 
األمريكية عن بدء رسيان اتفاقية التعاون الدفاعي املوقعة 
التنسيق  تعزيز  عىل  ستعمل  والتي  العام،  هذا  مطلع 
الوقت الحرج  البلدين، كام ستعطي يف هذا  العسكري بني 
مزيداً من التقدم للرشاكة العسكرية والسياسية واالقتصادية 

القوية التي تربطهام بالفعل.
األمريكية  املتحدة  والواليات  املتحدة  العربية  اإلمارات  إن 
تتشاركان االهتامم العميق برضورة تعزيز الرخاء واالستقرار 
عىل  الدفاعي  التعاون  اتفاقية  ستعمل  حيث  املنطقة،  يف 
تعزيز هذا االهتامم عرب توطيد التعاون الوثيق يف املسائل 
الدولتان  تبذلها  التي  الجهود  ودعم  واألمنية،  الدفاعية 

للحفاظ عىل األمن يف منطقة الخليج.

الدولة  لدى  تنزانيا  سفري  مبارك  نارص  مبارك 
والوفد املرافق.

ورحب معاليه برئيس أركان قوات الدفاع التنزاين 
والتعاون  الصداقة  عالقات  تعزيز  معه  وبحث 
وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق املصالح 

املشرتكة.
كام جرى خالل اللقاء استعراض مجاالت التعاون 
القامئة بني البلدين يف الجوانب الدفاعية، وسعي 

البلدين إىل تنميتها آلفاق أوسع وأرحب.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول املستجدات 
اإلقليمية والدولية وتطورات األحداث يف املنطقة 
االهتامم  ذات  املواضيع  من  عدد  إىل  إضافة 

املشرتك.
حرض اللقاء عدد من كبار الضباط واملسؤولني يف 

وزارة الدفاع والوفد املرافق للضيف.
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ضباط  نادي  يف  أقيم  الذي  الحفل  خالل  ذلك  جاء 
أحمد  بن  محمد  معايل  برعاية  املسلحة  القوات 
الدفاع وحضور سعادة  لشؤون  دولة  وزير  البواردي 
مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار 

ضباط القوات املسلحة.
وقال سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
من  الرشيدة  القيادة  توليه  ما  تجسد  الجائزة  إن 
رعاية ودعم للتميز يف جميع املجاالت مبا يعزز قدرة 
يف  العاملني  واألفراد  العسكرية  الوحدات  مختلف 
عىل  املسلحة  للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة 
التي تم  الوطنية لإلبتكار  اإلبداع تلبية لإلسرتاتيجية 
أعوام  سبعة  متتد  والتي  عام 2013  يف  عنها  اإلعالن 
بهدف جعل اإلمارات يف مقدمة الدول األكرث ابتكارا 
يف العامل .. وحث الفائزين عىل مواصلة بذل الجهود 
والسعي دامئا نحو التميز واالبتكار متمنيا لهم مزيدا 

من التفوق والنجاح.

ويف بداية االحتفال .. ألقى العميد الركن مبارك سعيد 
الجابري رئيس اللجنة العليا للجائزة كلمة أشار فيها 
العربية  اإلمارات  لدولة  الحكومي  التميز  إىل مسرية 
املتحدة والتي تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ 
ودعم و متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب ”رعاه الله“ وأخيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة بهدف تعزيز تنافسية دولة 
اإلمارات يف مجاالت التنمية وتحقيق النمو واالزدهار 
لرثوتها البرشية عالوة عىل دعم مكانتها املميزة وجهة 

عاملية لإلبداع والتميز واملامرسات املبتكرة .
وأكد أن منظومة االبتكار يف القوات املسلحة اكتملت 
منذ دورة الجائزة األوىل عرب تحويل معظم االبتكارات 
الفائزة إىل منتجات ذات قيمة عملية ومادية تعود 

.. وقد كان هذا  املنظومة  بالنفع عىل كامل عنارص 
متوقعا من الجميع نظرا ألن هذه االبتكارات كانت 
اليومي  العمل  يف  ظهرت  عملياتية  حاجة  وليدة 
ما  املسلحة  لقواتنا  الخارجية  واملشاركات  والتامرين 
أبناؤنا  بها  يتمتع  التي  والتميز  اإلبداع  يؤكد قدرات 

وبناتنا من منتسبي القوات املسلحة.
وقام سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
رئيس  الجابري  سعيد  مبارك  الركن  العميد  يرافقه 
اللجنة العليا للجائزة بتكريم الفائزين بجائزة القوات 
الثانية والرشكاء  للتميز واالبتكار يف دورتها  املسلحة 
التوازن االقتصادي ورشكة  االسرتاتجيني وهم مجلس 
اإلمارات للصناعات العسكرية وجامعة اإلمارات التي 
شارك عدد من أكادمييها يف لجنة التقييم والتحكيم 
قدمت  التي  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  وجامعة 
الدعم واملساندة العلمية للمبتكرين وشاركت باألفكار 

والطروحات البناءة .
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تواصل جمعية العسكريني املتقاعدين تنفيذ مرشوع 
رمضان  شهر  مبناسبة   2019 للعام  الرمضاين  املري 

املبارك وذلك بدعم من ديوان ويل عهد أبوظبي.
 - الرصف  إجراءات  مبوجب   - الجمعية  وسلمت 
من  باملري  خاصة  فئات  بثالث  املشرتيات  بطاقات 

خالل مقرها الرئييس وأفرعها املتواجدة يف مختلف 
الغذائية من  املواد  يتم رصف  بينام   .. الدولة  مدن 

خالل جمعية القوات املسلحة التعاونية.
ويأيت تنفيذ املرشوع - الذي يبلغ عدد املستفيدين 
العسكريني  أرس  من  أرسة   8000 من  أكرث  منه 

التالحم  روح  ودعم  التواصل  إطار  يف   - املتقاعدين 
املجتمع،  أفراد  مختلف  بني  االجتامعي  والتكافل 
وتقديم  املتقاعدين  العسكريني  ألوضاع  ومتابعة 

جميع التسهيالت املمكنة لهم.

الثقايف  التفوق  «كأس  مسابقة  فعاليات  اختتمت 
التوجيه  مديرية  تنظمها  التي  املسلحة»  للقوات 
واستمرت  املبارك،  رمضان  شهر  خالل  املعنوي 
مثلت  ثقافياً،  فريقاً   48 مبشاركة  أيام،  خمسة 
مختلف وحدات القوات املسلحة، يف نادي ضباط 
القوات املسلحة، وبحضور مدير التوجيه املعنوي، 

وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.
للقوات  العامة  القيادة  حرص  إطار  يف  ذلك  جاء 
من  منتسبيها  بني  التواصل  استمرار  عىل  املسلحة 
لديهم من  الهادفة  الثقافية  الجوانب  ترسيخ  أجل 
جديد  هو  ما  بكل  واإلملام  الثقايف  االهتامم  خالل 
التنافس  روح  دعم  وإىل  والثقافة،  املعرفة  عامل  يف 

ضباط،  من  املسلحة  القوات  منتسبي  بني  الثقايف 
وتنمية  الوحدات،  كل  من  وأفراد،  صف،  وضباط 
العامة،  الثقافة  مجال  يف  لديهم  املطالعة  روح 

الفرصة  وإتاحة  املشاركني،  بني  اإليجايب  والتفاعل 
ثقايف تسوده  املشاركة يف جو  الفرق  بني  للتعارف 

روح املنافسة الرشيفة.
وأسفرت نتائج املسابقة عن فوز فريق مركز الرتبية 
الرياضية باملركز األول، وحصوله عىل كأس التفوق 
الثقايف، يف حني حصل فريق مديرية التدريب /ب 
الرشطة  قيادة  فريق  وحصل  الثاين،  املركز  عىل 
العسكرية عىل املركز الثالث، كام تم تكريم فريق 
بالفريق  والفائز  العسكري  والتاريخ  املتحف  مركز 
بجائزة  الفائز  الدفاع  وزارة  فريق  وتكريم  املثايل، 
فريق السعادة واإليجابية التي تم استحداثها هذا 

العام ألول مرة.
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كان املجندون قد خضعوا لربنامج تدريبي متكامل 
ما  العاملية  املامرسات  ألفضل  وفقا  تطويره  تم 
يؤكد حرص القيادة العامة للقوات املسلحة عىل 
وتطويرها  للربنامج  التدريبية  باملنظومة  االرتقاء 
تحقيق  املستوى لضامن  عالية  وتعزيزها مبناهج 
األهداف االسرتاتيجية املنشودة.. لتبدأ بعد ذلك 
التدريب  يتم  التي  التخصيص  التدريب  مرحلة 
فيها عىل مهن وتخصصات محددة تخدم القوات 
عىل  التخصص  بعد  توزيعهم  ليتم  املسلحة 
وحدات القوات املسلحة ليامرسوا وبصورة فعلية 

إىل  جنبا  عالية  بحرفية  والتخصصات  املهن  هذه 
املسلحة  القوات  يف  العاملني  إخوانهم  مع  جنب 
إىل جانب العديد من املحارضات التي سيتلقونها 
تعزيز  بهدف  متخصصني  مدربني  أيدي  عىل 
واالنتامء  الوالء  وقيم  والوطنية  اإلسالمية  القيم 
الوطن   - ”الله  شعارهم  ليكون  والقيادة  للوطن 

- الرئيس“.

عروضا  التخرج  احتفاالت  يف  الخريجون  وقدم 

تراب  عن  للدفاع  جاهزيتهم  أبرزت  عسكرية 
الوطن و الذود عن حياضه بروح وطنية عالية .

استعراضات  الـ“11“  الدفعة  خريجو  قدم  فقد 
عكست  التدريب  ميادين  يف  تلقوه  ملا  عسكرية 
التخصصات  كل  يف  تأهيلهم  ومستوى  مهاراتهم 
وأبرزت ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت 
مقدار من يحملونه من والء وانتامء وحب لخدمة 

وطننا الغايل والذود عنه والتضحية من أجله.
و بدأت اإلحتفاالت بتالوة آيات من الذكر الحكيم 

ثم أداء القسم ..
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ألقى بعدها قادة املعسكرات كلمة قالوا فيها : ” 
إننا اليوم نشهد تخريج الدفعة الحادية عرشة من 
خريجي دورة الخدمة الوطنية التأسيسية بعد أن 
واقتدار  بجدارة  األسايس  التدريب  مرحلة  أنهوا 
حيث تلقوا خالل ستة عرش أسبوعاً التدريب عىل 
استخدام السالح والرماية ومهارة امليدان ومهارة 
املعركة والقتال يف املناطق املبنية واألمن الداخيل 

وتدريبات املشاة واللياقة البدنية.
والعملية  التطبيقية  البيانات  عىل  الرتكيز  وتم 
وكيفية التعايش يف امليدان بهدف اعداد لجندي 
خارجية  متارين  عدة  تنفيذ  خالل  من  املقاتل 
العسكرية  املهارات  جميع  خاللها  من  طبقت 
الحياة  تحويلهم من  أسهمت يف  التي  واألساسية 
تلقيهم  إىل  إضافة  العسكرية  الحياة  إىل  املدنية 
الخارجية  واملحارضات  األكادميية  العلوم  بعض 
الوطن  حب  وتنمية  ترسيخ  إىل  تهدف  التي 
والقيادة لديهم فأثبتوا بكل فخر واعتزاز قدرتهم 
عىل تحمل مشاق التدريب مدركني أن كل قطرة 
املعركة  يف  دم  قطرة  تساوي  امليدان  يف  عرق 
التدريب  ملرحلة  لالنتقال  جاهزين  فأصبحوا 

التخصيص يف مختلف وحدات القوات املسلحة ”.
وأوضح قادة املعسكرات أن الخريجني أدركوا منذ 
اليوم األول اللتحاقهم باملركز أنهم أمام تحد كبري 
أثبتوا من خالله مدى قدرتهم عىل تحمل املشاق 
معدنهم  وأثبتوا  والتعليامت  لألوامر  واالنصياع 
فكانوا   ” خليفة  رجال   ” من  فعال  بأنهم  األصيل 
الوطن  ولهذا  لهم  فهنيئا  بهم  الظن  حسن  عند 
بهذا الجيل املقدر للمسؤولية والدفاع عن وطنه.

وخاطبوا الخريجني قائلني: ” أنتم الحصن الحصني 

والسد املنيع لهذا الوطن حارضه ومستقبله وإن 
الله  بكتاب  التمسك  هو  به  نوصيكم  ما  خري 
أويل  وطاعة  والسالم  الصالة  عليه  رسوله  وبسنة 
األمر، ولتكن الحياة العسكرية فخركم واالحرتاف 
العسكري شعاركم والدفاع عن هذا الوطن أملكم 
فداء  بالنفس  التضحية  أمانيكم  أعىل  تكون  وأن 

لهذا الوطن“.
هذا  يف  يفوتنا  ال   ”  : املعسكرات  قادة  وأضاف 
قليلة  أيام  قبل  علينا  مر  يوما  نستذكر  أن  اليوم 
وهو من أغىل األيام الوطنية عىل نفوسنا أال وهو 
يوم السادس من مايو من كل عام ذكرى توحيد 
ذاكرة  يف  راسخا  سيبقى  والذي  املسلحة  القوات 

الوطن فهي رمز عزميتنا وقوة ارادتنا ومتاسكنا ”.
الجزيل  بالشكر  التدريب  مراكز  قادة  وتوجه 
للقيادة العامة للقوات املسلحة و وزارة الداخلية 
تقديم  يف  ساهم  من  ولكل  املدنية  والدوائر 
الدعم الالزم لهذا املركز للوصول به إىل األهداف 
املحددة معاهدين الله بأن يكونوا الجند األوفياء 
لهذا الوطن وقائد املسرية صاحب السمو الشيخ 
”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله“وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
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الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة .
سعادتهم  عن  الخريجون  عرب  جانبهم  من 
الوطنية  الخدمة  بأداء  وفخرهم  واعتزازهم 
وتلبية نداء القائد وإخوانه أصحاب السمو حكام 
فداء  شهادة  مشاريع  أنفسهم  واعتربوا  اإلمارات 

للوطن وترابه الطاهر.

اإللزامية  الوطنية  الخدمة  تأدية  إن  وقالوا 
الوطن  يحمي  منيعا  حائطا  متثل  واالحتياطية 
أن  وأكدوا  مكتسباته..  ويصون  وخارجيا  داخليا 

القوات املسلحة مصنع الرجال مبا تقدمه لهم من 
خربات متنوعة تصقل مواهبهم وتنمي فيهم حب 

الوالء واالنتامء للوطن وقيادته الحكيمة.
وعرب عدد من أولياء األمور عن سعادتهم بانضامم 
ليكونوا جنودا  الحادية عرشة  الدفعة  أبنائهم يف 
يف خدمة وطنهم والدفاع عنه واكتساب مهارات 
الدفاع عن النفس واالنضباط وتحمل املسؤولية.. 
وأشاروا إىل أن االنضامم إىل الخدمة الوطنية رشف 
يعتزون به الفتني إىل أن العسكرية مصنع الرجال 
وما يقدمه أبناؤنا يشء بسيط أمام ما قدمته لنا 

الدولة.
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أوالً: اختالل التوازن يف القوة لصالح إيران بعد ان قضت 
كان  الذي  حسني  صدام  نظام  عىل  املتحدة  الواليات 
ميثل املوازن الحقيقي إليران ونفوذها يف املنطقة. هذا 
العراق إىل دائرة  االختالل أدى إىل تحول عدو األمس 
خالية  املنطقة  جعل  مام  اإليرانية،  والنفوذ  السيطرة 
من ُموازن قادر أن يكبح جامح الهرولة اإليرانية. مع 
بشكل  تتوغل  إيران  أصبحت  للعراق  السقوط  هذا 
أكرب يف املنطقة العربية وأصبحت تحمل رغبة عملية 
نحو تطوير قدراتها النووية يف املجال الغري سلمي من 
دون أن يكون هناك من هو قادر يف املنطقة عىل كبح 

جامحها وعرقلة مخططاتها.   
إيران  لصالح  القوة  ميزان  يف  االختالل  هذا  مع  ثانياً: 
مع القضاء عىل نظام صدام حسني أصبحت إيران أكرث 
رشاسة وأخذت عىل عاتقها تأجيج التالحم االجتامعي 
يف الداخل العريب عرب دعم الطائفية. الرصاع الطائفي 
بني السنة والشيعة بدأ يربز عىل الساحة بشكل واضح 
بعد أن كان خابتاً أو غائباً يف الكثري من الدول العربية. 
هذا التأجيج الطائفي جاء نتاج دعم إيران للشيعة يف 
العراق ضد السنة ورفع راية دعم األقلية الشيعية يف 
العامل العريب السيام مع اندالع ما يسمى بثورات الربيع 
أمن  لزعزعة  استثامرها  إيران  حاولت  والتي  العريب 
واستقرار الدول العربية. مل نكن يف العامل العريب نتحدث 
عن الطائفية ومل يشغل بالنا هذا املوضوع عىل اإلطالق 
قبل االجتياح األمرييك للعراق والسيطرة اإليرانية عىل 
ذلك البلد. أما اليوم فحدث وال حرج، فدماء أصبحت 

تسفك باسم الطائفية.  
ثالثاً: مع االجتياح األمرييك للعراق وسقوط نظام صدام 
الربوز  يف  املسلحة  اإلرهابية  الحركات  بدأت  حسني 
عىل  مقترصة  كانت  أن  بعد  لها  قدم  موطئ  وإيجاد 
فكرها  جعل  الجامعات  لتلك  الربوز  هذا  أفغانستان. 
كان  عام  أوسع  بشكل  اإلقليمي  النطاق  يف  ينتعش 
القاعدة وخرج من رحمها  فتوسعت  املايض.  عليه يف 
تنظيم داعش الذي وجد يف العراق مالذا خصباً لنرش 
مسلحة  طائفية  تنظيامت  وظهرت  وعملياته،  فكره 
جديدة مدعومة من دول مثل التنظيامت الشيعية يف 
العراق املدعومة من إيران. وأصبحت أعامل مثل تلك 
التنظيامت عنوان املرحلة الجديدة يف العالقات الدولية 
والتي من خاللها برزت قضايا ما يسمى باإلرهاب الذي 
مل يتوقف عند حدود إقليم معني بل متكن من الوصول 
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إىل كل بقاع العامل، فأصبح اإلرهاب موضوع عاملي يشغل 
بال الجميع وإن كان أكرب ضحاياه يف املنطقة العربية. 

رابعاً: مع تراجع الحالة العربية وتصاعد التوغل الطائفي 
العريب ضد بعض األنظمة  الشعبي  التململ  اإليراين برز 
الحاكمة، فجاءت ما تسمى بالثورات العربية التي ألحقت 
رضراً كبرياً ببعض املجتمعات العربية التي كانت تأمل يف 
الحرية والدميقراطية لكنها وجدت استبداد دميقراطي متثل 
يف وصول اإلسالميني إىل سدة الحكم وانقالبهم عىل أسس 
املامرسة الدميقراطية. وبدأت مع ذلك التوغالت الخارجية 
تزداد يف الشأن الداخيل العريب مع التدخل اإليراين املؤجج 
الدولة  والتدخل الرتيك املؤجج مذهبياً، وترضرت  طائفياً 
الوطنية مع تفاقم مثل تلك التدخالت يف كل من العراق 
ومرص وسوريا وليبيا واليمن والسودان، وحدثت حاالت 
كتحدي  الدولية  الهجرة  مسألة  ودخلت  األمني  الفلتان 

جديد للنظام الدويل. 
الدور  بروز  لصالح  األمريكية  الهيمنة  تراجع  خامساً:   
املتحدة من  الواليات  املنطقة مع عدم متكن  الرويس يف 
تحقيق النرص والوصول إىل هدفها يف العراق. حالة الفشل 
يف  يرتاجع  األمرييك  الدور  جعلت  العراق  يف  األمرييك 
املنطقة ويُعقد من قدرة واشنطن عىل كبح جامح بروز 
العديد من األنظمة املتخوفة  الرويس يف املنطقة.  الدور 
من التحرك العسكري األمرييك اتجهت بشكل أكرب نحو 
روسيا وتعزيز عالقتها السياسية والعسكرية معها. األمر 

الذي جعل موسكو تدخل املنطقة كالعب مؤثر. 
وسادساً: نجد أن االجتياح األمرييك للعراق والفشل هناك 
والرافضة  املؤيدة  العربية  الدول  بني  عريب  انقسام  ولد 
واملحايدة. هذا االنقسام القى بضالله عىل الحالة العربية 
تقديم عمل عريب مشرتك  عن  أكرث عجزاً  أصبحت  التي 
دول  فهناك  املنطقة.  عىل  األخطار  مواجهة  عىل  قادر 
انسلخت من نطاقها العريب لتدخل تحت دائرة النطاق 
اإليراين، وهناك دول أرادت أن تقف يف الحياد وال تريد أن 
تقف موقف معارض ألحد فابتعدت عن اإلجامع العريب. 
كل ذلك أفاد دول مثل إيران وإرسائيل وتركيا التي تحاول 
فرض أجندتها ومشاريعها يف ظل غياب أجندة ومرشوع 
عريب. كل هذه التغريات متثل تغريات هامة وكبرية يف شكل 
التفاعالت القامئة يف الرشق األوسط بعد الغزو واالحتالل 
األمرييك للعراق. لذلك نقول إن هذه الخطوة األمريكية 
كانت هي القشة التي قصمت ظهر شكل النظام اإلقليمي 

يف منطقة الرشق األوسط. 
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موضوعات  عىل  للمنتدى  الخامسة  الدورة  وركزت 
وثيقة الصلة مبستقبل اإلعالم اإلمارايت، ويف مقدمتها 
والعاملي،  العريب  الصعيدين  عىل  التنافسية  قدراته 
التي  والتحّوالت  وفقها،  يعمل  التي  واالسرتاتيجية 
املقبلة،  املرحلة  لإلعالم يف  تحديات حقيقية  تشكل 
وأهمية التأهب لها، والتقنيات التي ستعيد صياغة 
مبا  وتوظيفها  مواكبتها  وكيفية  اإلعالمي،  املشهد 
جانب  إىل  دولتنا،  يف  اإلعالم  قطاع  مستقبل  يعزز 
مناقشة التأثري اإليجايب املنشود من مؤثري التواصل 

االجتامعي اإلماراتيني.
املنتدى،  جلسات  مختلف  ضمن  املشاركني  وتقدم 
تحرير  ورؤساء  اإلمارايت  اإلعالم  قيادات  جانب  إىل 
الصحف املحلية وكبار الكتاب واملفكرين يف الدولة، 

كل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة 
بن  سلطان  والشيخ  عجامن،  يف  والتخطيط  البلدية 
الشارقة  مؤسسة  مجلس  رئيس  القاسمي،  أحمد 
دولة  وزير  الجابر،  سلطان  الدكتور  ومعايل  لإلعالم، 
رئيس املجلس الوطني لإلعالم، ومعايل نورة الكعبي، 

وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة. 
ووواكب املنتدى هذا العام، بحضور مئة إعالمي 
مبستقبل  الصلة  وثيقة  موضوعات  ومؤثر، 
رئيسة،  جلسات  أربع  خالل  من  اإلمارايت  اإلعالم 
عنوان  تحت  تعقد  نقاشية  جلسة  مقدمتها  يف 
ستناقش  حيث  اإلمارايت»،  اإلعالم  «اسرتاتيجية 
إعالمية وطنية  اسرتاتيجية  أهمية وجود  الجلسة 
اإلعالم يف  وخارجياً، ودور  داخلياً  اإلمارات  تخدم 

نقل الحقيقة بكفاءة وقدرة عىل التأثري.

حول  ثرياً  نقاشاً  للمنتدى  األوىل  الجلسة  وشهدت 
السرتاتيجية  امتالكه  ومدى  اإلمارايت  اإلعالم  واقع 
بني  التنسيق  مستوى  رفع  يف  تسهم  موّحدة  عمل 
املحيل،  اإلعالمي  العمل  منظومة  عنارص  مختلف 
الجابر،  أحمد  بن  الدكتور سلطان  أكد معايل  حيث 
أن  لإلعالم،  الوطني  املجلس  رئيس  دولة  وزير 
عىل  تركز  واضحة  اسرتاتيجية  لديها  اإلمارات  دولة 
استرشاف املستقبل والتطوير املستمر يف القطاعات 
كافة، وأن اإلعالم الوطني ركن رئييس يف تحقيق هذه 
االسرتاتيجية، منوهاً بأهمية الدور الكبري الذي يلعبه 
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وتكريس  الدولة  صورة  تعزيز  يف  اإلمارايت  اإلعالم 
والتعايش  التسامح  عىل  القامئة  األساسية  قيمها 
جاذبة  كبيئة  مكانتها  وترسيخ  اإلنسانية،  واألخّوة 

للتطور واالبتكار يف مختلف املجاالت.

أكد  اإلمارايت  اإلعالم  ملنتدى  األوىل  الجلسة  وخالل 
للحدث  إعالم مواكب  اإلمارات  إعالم  أن  املشاركون 
ومبادر ويقوم بدوره عىل الوجه األكمل، يف الوقت 
من  التقدير  كل  الوطني  إعالمنا  فيه  يلقى  الذي 
مختلف  ويف  اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة 
اإلمارايت  اإلعالمي  إلدراك  واملناسبات،  األوقات 
أن  إىل  وأشاروا  الوطن،  تجاه  ومسؤولياته  لواجبه 
اإلعالم اإلمارايت بكل قنواته قام بدوره بامتياز السيام 
خالل العقد املايض الذي شهد العديد من املواقف 
اإلقليمية  التحديات  وترية  تصاعد  مع  االستثنائية 
املحيطة، بينام تعامل بكفاءة يف التصدي للعديد من 
املوضوعات الحساسة التي أثريت خالل تلك الفرتة إذ 
كان له دوره الواضح وأثره يف حامية املجتمع اإلمارايت 

وصون مقدراته وتأكيد ثوابته.
أهمية  إىل  النقاش  يف  املشاركون  اإلعالميون  ولفت 
القيام  من  لتمكينهم  لإلعالميني  املعلومة  توافر 
قدرتهم  ودعم  األكمل،  الوجه  عىل  بأدوارهم 
سليمة،  مهنية  بصورة  الحدث  مع  التعامل  عىل 
ومساعدتهم عىل معالجة الحدث إعالمياً بصورة أكرث 
فاعلية، مع اإلشارة إىل أن غياب املعلومة يؤثر سلبا 

عىل الرسالة اإلعالمية ويحد من أثرها.

اإلعالم  يف  املحتوى  قضية  كذلك  الجلسة  وتناولت 
تركيز  بأن  الحضور  من  جانب  دفع  اإلمارايت، حيث 
الحديث عىل الوسائل الناقلة والشكل العام للرسالة 
اإلعالمية ترك أثراً سلبياً عىل جودة املحتوى، ما يخل 
باملعادلة اإلعالمية التي تقوم يف جوهرها عىل شقني 
هام الشكل واملضمون، وأن االهتامم بتطوير محتوى 
ذي جودة عالية يشكل أولوية خالل املرحلة املقبلة، 

مع التأكيد عىل أن اإلعالم يجب عليه تقديم محتوى 
االهتامم  وكذلك  ملستقبله،  وداعم  للمجتمع  نافع 
بإعداد وتأهيل الكوادر اإلعالمية اإلماراتية واكتشاف 
جيل  إلعداد  الواعدة  للمواهب  املؤسسات  وتبّني 
القادرين عىل ريادة  جديد من اإلعالميني املواطنني 

مسرية التطوير اإلعالمي يف السنوات املقبلة.

وتباينت آراء املشاركني يف الجلسة عام إذا كان اإلعالم 
رأى  حيث  فردية،  اسرتاتيجية  وفق  يعمل  اإلمارايت 
جانب منهم أن األسلوب الفردي يغلب بصورة أكرب 
عىل اسرتاتيجيات العمل يف مؤسسات اإلعالم املحلية، 

وأن تقييم تأثري اإلعالم املحيل البد أن يكون يف ضوء 
تفاصيل مجموعة من  الوقوف بصورة واضحة عىل 
املنتج  يتابع  الذي  الجمهور  مقدمتها  ويف  العنارص 
واملنصات  الوسائل  مختلف  عرب  اإلمارايت  اإلعالمي 
ما  عىل  التعرف  يف  ذلك  أهمية  عن  فضال  الرقمية، 
يتطلع إليه الجمهور من محتوى، وتحديد متطلبات 

العمل اإلعالمي الرضورية لخدمة الوطن واملجتمع.
الحوار إىل أهمية مراجعة قانون اإلعالم  كام تطرق 
اإلمارايت الصادر يف العام 1980، مع التنويه بأهمية 
مواكبة هذا اإلطار القانوين ملسرية التطوير الكبرية يف 
الدولة من أجل منح اإلعالم القدرة عىل القيام بالدور 

املنتظر له يف املرحلة املقبلة.
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أطلقت قوات الرشعية اليمنية والتحالف العريب
الضالع  محافظة  شامل  كربى  عسكرية  عملية 
املنطقة  تطهري  بهدف  الجبال»  «صمود  اسم  تحت 
إليران،  املوالية  اإلرهابية  الحويث  ميليشيات  من 
واستهدفت مقاتالت التحالف مواقع ومخازن أسلحة 
للميليشيات يف قاعدة «الديلمي» العسكرية شاميل 
صنعاء ويف جبهة رصواح غريب مأرب، جاءت هذه 
هجوماً  املشرتكة  املقاومة  كرست  فيام  التطورات 
حوثياً واسعاً عىل مديرية «حيس» جنوب الحديدة.

العريب  والتحالف  اليمنية  الرشعية  قوات  وأعلنت 

إطالق عملية عسكرية كربى شامل محافظة الضالع 
تحت اسم «صمود الجبال»، وذلك لتطهري املناطق 
الوسطى يف البالد من امليليشيات الحوثية اإلرهابية. 
تأيت  الخطوة  هذه  أن  املشاركة،  القوات  وأكدت 
يساند  الذي  العريب،  للتحالف  كامل  إرشاف  تحت 

ويدعم القوات بكل ما تتطلبه التطورات امليدانية.
قد  اليمن  يف  الرشعية  لدعم  العريب  التحالف  وكان 
نوعية  عملية  بدء  املايض  مايو   29 األربعاء  أعلن، 
عسكرية  مواقع  تستهدف  الضالع  محافظة  يف 

للميليشيات.

كام دعا التحالف العريب املدنيني يف محافظة الضالع 
إىل عدم االقرتاب من املواقع املستهدفة.

العسكرية  العملية  نجاح  بعد  التطور  هذا  ويأيت 
أهدافها  تحقيق  النفس»، يف  «قطع  باسم  املعروفة 

بشكل كامل ويف وقت قيايس.
يف  مرصعهم  قيادي  بينهم  حوثياً  عنرصاً   32 ولقي 

مواجهات مع قوات الجيش شاميل الضالع.
واندلعت املواجهات يف مناطق «شخب، القفلة، باب 

غلق، باجة»، شاميل وغرب مديرية قعطبة.
عنارص  من   32 مرصع  عن  املواجهات  وأسفرت 
امليليشيات، بينهم القيادي امليداين املدعو عبداإلله 

عيل محمد مقداد وجرح آخرين.
يف السياق استهدفت مقاتالت التحالف العريب بغارة 
«العود»  منطقة  يف  للميليشيات  تعزيزات  الجوية 
شاميل مديرية «قعطبة». وأسفرت الغارة عن تدمري 
منصة إطالق صواريخ «كاتيوشا»، ودبابة تابعة لها 

يف «الزبرييات».
وكانت قوات الحزام األمني يف محافظة الضالع، قد 
عن  املايض،  مايو  شهر  من  سابق  وقت  يف  أعلنت 
من  الحوثيني  لدحر  النفس»  «قطع  عملية  انطالق 

املناطق الواقعة شاميل الضالع.

التحالف  قوات  باسم  الرسمي  املتحدث  رصح 
الركن  العقيد  اليمن»  يف  الرشعية  دعم  «تحالف 
تريك املاليك، أن قيادة القوات املشرتكة للتحالف، 
عسكرية  أهدف  لتدمري  نوعية  عسكرية  عملية 
مرشوعة بقاعدة الديلمي الجوية، شملت مرافق 
صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصاالت، 
واملشغلني  األجانب  الخرباء  تواجد  أماكن  وكذلك 
الحويث  املليشياث  عنارص  من  املنظومات  لهذه 

اإلرهابية املدعومة من إيران.
الحويث  مليشيات  أن  املاليك،  العقيد  وأوضح 

الدويل  صنعاء  مطار  بتحويل  قامت  اإلرهابية، 
بدون  الطائرات  إلطالق  ومكان  عسكرية  لثكنة 

طيار لتنفيذ العمليات اإلرهابية التي تهدد األمن 
ورصيحة  واضحة  مخالفة  يف  والدويل  اإلقليمي 

للقانون الدويل واإلنساين وقواعده العرفية.
االستهداف  عملية  أن  املاليك،  العقيد  أكد  كام 
وقواعده  اإلنساين  الدويل  القانون  مع  تتوافق 
للتحالف  املشرتكة  القوات  قيادة  وأن  العرفية، 
اتخذت كافة اإلجراءات الوقائية والتدابري الالزمة 

لحامية املرافق املدنية مبطار صنعاء الدويل.

 « »
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السعودية  بقيادة  العريب  التحالف  يواصل 
إسناد جهود الحكومة الرشعية يف بناء وحدات 
الوطن  الدفاع عن  عسكرية وطنية تسهم يف 

وتتصدى ألي ميليشيات انقالبية وإرهابية.
وشهدت محافظة حرضموت بحضور قيادات 
عسكرية يف املنطقة العسكرية الثانية يف املكال 
تخريج دفعة عسكرية جديدة حملت  حفل 

اسم «شهداء حرضموت».
عويضان  سامل  عويضان  ركن  العميد  وأكد 
العسكرية  املنطقة  حرب  أركان  هيئة  رئيس 
الثانية أن حرضموت تخطوا خطوات متقدمة 
السلك  يف  سواء  املؤسيس  البناء  عملية  يف 
الشكر  مقدماً  والتنموي،  واألمني  العسكري 
الجزيل لألشقاء يف دول التحالف العريب بقيادة 
اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة 
ويقدمونه  قدموه  ما  عىل  املتحدة  العربية 
تحقيق  يف  أسهم  وصادق  سخي  دعم  من 
االنتصارات بدءاً من تحرير ساحل حرضموت 
جهود  دعم  إىل  وصوالً  القاعدة  تنظيم  من 

البناء والتحديث للقوات العسكرية واألمنية.
وأضاف أن تخرج الدفعة الجديدة يأيت تزامناً 
مع احتفاالت املحافظة بالذكرى الثالثة لتحرير 
املكال وساحل حرضموت من تنظيم القاعدة، 
العسكرية  الدفعات  تخريج  أن  موضحاً 
واألمنية املدربة واملؤهلة والوطنية ميثل إحدى 
بدعم  املحافظة  يف  املحققة  االنتصارات  مثار 
دولة  خصوصاً  التحالف  يف  األشقاء  وإسناد 
اإلمارات العربية املتحدة التي تشارك بفاعلية 
يف دعم ومساندة أبناء حرضموت يف النهوض 

والبناء واالستقرار.

 :

اليمن،  يف  لإلغاثة  العليا  اللجنة  رئيس  كشف 
الحويث اإلرهابية  عبدالرقيب فتح، أن ميليشيات 
تعرقل وصول األدوية واملحاليل الخاصة مبكافحة 
املناطق  يف  التفيش  عاود  الذي  الكولريا،  وباء 
الحوثيني  إهامل  إن  وقال  لسيطرتها.  الخاضعة 
والطبية  الدوائية  املساعدات  لوصول  وإعاقتهم 
ومنع الفرق الطبية زاد من تفيش الوباء، وارتفاع 
الفرتة  خالل  باملرض  واملصابني  الوفيات  أعداد 
لألمم  اإلنسانية  الشؤون  منسقة  داعياً  املاضية، 
املتحدة، ليزا جراندي، إىل التحرك رسيعاً، من أجل 
وضع حلول وآليات جديدة للسيطرة عىل الوباء 

والتصدي لتفشيه.
العاملية»  «الصحة  منظمتي  فتح  دعا  كام 
و«اليونيسيف» لتكثيف برامج ومشاريع مكافحة 
وتنفيذ  متويل  الحادة، من خالل  اإلسهاالت  وباء 
تعقيم  وحمالت  املخلفات  لرفع  منتظمة  برامج 
والنظافة  الصحي  الرصف  مشاريع  ودعم  املياه 
كافية  الخاصة بكميات  العقاقري واألدوية  وتوفري 
أن  وأضاف  عليه.  والسيطرة  الوباء  عىل  للقضاء 
مليون   325 من  أكرث  استلمت  املنظامت  هذه 
دوالر من املانحني، الفتاً إىل أهمية استغالل هذا 
بإنهاء  الخاصة  املشاريع  وتنفيذ  الدعم يف متويل 

تلك األوبئة.

ويف سياق آخر، منعت ميليشيات الحويث اإلرهابية 
من  الخريية  الجمعيات  عرشات  إليران  املوالية 
تقديم املساعدات اإلنسانية اإلغاثية من وجبات 

إفطار الصامئني واألرس الفقرية يف صنعاء. 
وتواصل ميليشيات الحويث إغالق مقرات عرشات 
الجمعيات الخريية يف العاصمة، املعنية مبشاريع 
الفقراء  ودعم  الغذائية  املساعدات  تقديم 

واملساكني وإفطار الصامئني.
التجار  عىل  امليليشيات  فرض  مع  ذلك  يتزامن 
ورجال املال واألعامل تقديم املساعدات الغذائية 
يديرها  حوثية  لجمعيات  واألموال  والتمور 
أشخاص موالون لها. وتحمل امليليشيات مربرات 
مخيامت  دعم  مسميات  تحت  الضغوط  هذه 
يف  والفقراء،  املحتاجة  األرس  ومساعدة  اإلفطار، 
وعنارصها  مواليها  إىل  بها  تدفع  الذي  الوقت 

الذين يقاتلون يف صفوفها.
وتستغل امليليشيات، من خالل ذلك، حاجة الناس 
والعوز والظروف الصعبة التي أوصلتهم لها جراء 
عىل  الثالث  للعام  املوظفني  لرواتب  مصادرتها 
التوايل. وتجرب امليليشيات من يحصلون عىل بعض 
الطائفية  دروسها  حضور  عىل  املساعدات  هذه 

مبخيامتها الرمضانية التي استحدثتها مؤخراً.

للصحافيني  الوطني  باالتحاد  مسؤولون  دان 
الفرنسيني، واالتحاد األورويب للصحافيني، استمرار 
ميليشيا الحويث اإليرانية يف اعتقال 10 صحافيني 
وهي  واإلرهاب،  بالتجسس  إليهم  تهم  وتوجيه 
وفق   - عقوبتها  تكون  قد  التي  االتهامات 
ما  وهو  شنقاً،  اإلعدام   - الشكلية  املحاكامت 

الصحافة،  اإلنسانية وضد حرية  يعد جرمية ضد 
وانتهاكاً صارخاً للقوانني واملعاهدات واالتفاقيات 
هؤالء  عن  اإلفراج  برسعة  مطالبني  الدولية، 
الصحافة  حامية  ضامن  مع  فوراً،  الصحافيني 

والصحافيني يف اليمن.
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أكد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
الحويث  ميليشيا  احتجاز  «األوتشا»  اليمن  يف 
اإلغاثية  باملساعدات  املحملة  الشاحنات  عرشات 
مع  فرعية  اتفاقية   50 من  أكرث  وتعليق  والطبية، 
املنظامت األممية والدولية غري الحكومية، يف حني 
طالبت اللجنة العليا لإلغاثة يف اليمن مارك لوكوك 

وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
منسق اإلغاثة الطارئة وليزا غراندي منسقة األمم 
بالتدخل  اليمن  يف  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة 
العاجل لإلفراج عن شحنات األدوية الخاصة مبرىض 
الرسطان يف محافظة إب، وضامن وصولها إىل مركز 

األورام املتخصص يف املحافظة.

ميليشيا  أن  املنظمة  عن  صادر  بيان  وذكر 
محملة  شاحنة   71 واحتجاز  مبنع  قامت  الحويث 
فرباير  شهر  خالل  والطبية  اإلنسانية  باملساعدات 
فقط. فضالً عن إيقاف عرشات الشاحنات األخرى 
غري  الدولية  واملنظامت  املتحدة  لألمم  التابعة 

الحكومية يف مدينة إب خالل األسابيع األخرية .
وأكد مكتب األوتشا يف محافظة اب قيام مصلحة 
الجامرك - التابعة للحوثيني - يف 15 فرباير املايض 
كانت  املتحدة؛  لألمم  تابعة  شاحنة   30 باحتجاز 
من  قادمة  للتلف  قابلة  طبية  إمدادات  تحمل 
احتجاز  إىل  إضافة  الحديدة؛  محافظة  إىل  عدن 
التابعة لألمم املتحدة  الشاحنات األخرى  عرشات 
املحافظة  يف  الحكومية  غري  الدولية  واملنظامت 

خالل األسابيع األخرية . 
اتفاقيات  فإن هناك سبع  املتحدة  األمم  وحسب 
اإلنساين  الصندوق  من  املمولة  للمشاريع  فرعية 
ألف   236 إىل  للوصول  تهدف   ،(YHF) اليمني 
شخص، يف انتظار موافقة سلطة امليليشيا، يف حني 
 45 أن  الدولية  الحكومية  غري  املنظامت  أفادت 
اتفاقية فرعية معلقة منذ مارس املايض سيستفيد 

منها 430 ألف شخص.

 :
شنت مقاتالت تحالف دعم الرشعية غارات جوية 
غرب  الحوثية  للميليشيات  تجمعات  استهدفت 
بني حسن مبديرية عبس يف حجة، وكذلك مخزن 
نفسها.  املحافظة  أسلحة رشق مديرية مستبأ يف 
العسكرية  املنطقة  يف  عسكري  مصدر  وقال 
الجوية  الغارات  إن  اليمني،  للجيش  الخامسة 
صفوف  يف  وجرحى  قتىل  سقوط  عن  أسفرت 
امليليشيات الحوثية، كام تم تدمري عربة مدرعة، 
تدمري  إىل  إضافة  للطائرات،  املضاد   23 وعيار 
انفجارات  باندالع  تسبب  ما  لألسلحة،  مخزن 
متتالية، كام شنت مقاتالت تحالف دعم الرشعية، 
غارات جوية عىل تجمعات وتحركات مليليشيات 
واستهدفت  اليمنية.  الضالع  محافظة  يف  الحويث 
الحويث  مليليشيات  وتعزيزات  تجمعات  الغارات 

االنقالبية غرب مديرية قعطبة شامل املحافظة.
من  عدد  وجرح  مقتل  عن  الغارات  وأسفرت 
عنارص ميليشيات الحويث، وتدمري أسلحة وأطقم 
للميليشيات. وقُتل نحو 40 من عنارص ميليشيات 
الوطني  الجيش  قوات  مع  مواجهات  يف  الحويث 

املواجهات  واندلعت  الضالع.  محافظة  شاميل 
األطراف  يف  وامليليشيات  الجيش  قوات  بني 
املحافظة.  شامل  قعطبة  ملديرية  الجنوبية 
وامتدت املواجهات إىل أسفل نقيل الشيم، جنوب 
منطقة مريس، ومنطقة «حمران السادة» شامل 
مديرية قعطبة، والدائري الغريب مبنطقة العبارى. 
يف  امليليشيات  مواقع  الجيش  قوات  وقصفت 
السقمة»  و«دار  السادة»  «حمران  منطقة 

و«معزوب عامر» شامل وغرب مديرية قعطبة.
أثناء  حيمد،  زهراء  تُدعى  مسنة  امرأة  وقتلت 
رعيها املوايش واألغنام يف منطقة تورصة مبديرية 
متمركز  قناص حويث  برصاص  الضالع،  يف  األزارق 

بالجبال املطلة عىل املنطقة. 
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رصح املتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف 
تريك  الركن  العقيد  اليمن»  يف  الرشعية  دعم 
للتحالف  املشرتكة  القوات  قيادة  أن  املاليك، 
قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات االستهداف 
لتقييم  املشرتك  للفريق  العمليات  مبنطقة 
حادث  وجود  باحتاملية  للنظر  الحوادث 

عريض.
القوات  قيادة  أن  املاليك،  العقيد  وأضاف 
مراجعة  استكملت  للتحالف  املشرتكة 
املنفذة  للعمليات  العمل  بعد  ما  إجراءات 
 16 املوافق  الخميس  ليوم  العمليات  مبنطقة 
عنه  الكشف  تم  ما  عىل  وبناًء   ،2019 مايو 
باملراجعة الشاملة والتدقيق العمليايت وكذلك 
ما تم إيضاحه من املنفذين باحتاملية خسائر 
لقدرات  استهداف  عملية  أثناء  باملدنيني 
من  املدعومة  اإلرهابية  الحوثية  املليشيات 
فقد  صنعاء،  مبحافظة  العاصمة  بأمانة  إيران 
بالحادث  املتعلقة  الوثائق  كامل  أحيلت 
فيها  للنظر  الحوادث  لتقييم  املشرتك  للفريق 
نقلته  ملا  وفقاً  بذلك،  الخاصة  النتائج  وإعالن 

وكالة األنباء السعودية (واس).
املشرتكة  القيادة  التزام  املاليك  العقيد  وأكد 
االستهداف،  معايري  أعىل  بتطبيق  للتحالف 
وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدويل اإلنساين 
العسكرية،  بالعمليات  العرفية  وقواعده 
بوقوع  يتعلق  ما  يف  اإلجراءات  كافة  واتخاذ 
لتحقيق   - الله  - ال سمح  العرضية  الحوادث 

أعىل درجات املسؤولية والشفافية.

اختفت مظاهر استقبال شهر رمضان يف اليمن، منذ 
انقالب الحوثيني، حيث رسقت االنتهاكات املامرسة 
عىل  الكريم  الشهر  بهجة  إيران،  ميليشيا  قبل  من 
اليمنيني، حيث تفرض حصاراً خانقاً عىل املحافظات 
عىل  قبضتها  بإحكام  سيطرتها،  تحت  الواقعة 
مؤسسات الدولة، ونهب املال العام، وفرض اإلتاوات 
اإلنساين  الوضع  تردي  من  زاد  ما  األسعار،  ورفع 
والصحي بشكل كبري، منذراً بكارثة إنسانية وشيكة.

وتتعدد وسائل التضييق امليليشياوية، لتضاعف من 
معاناة الناس يف مناطق سيطرتها، إىل جانب فرضها 
إىل  لتضاف  االسترياد،  تجار  عىل  وإتاوات  جبايات 
الذي  املواطن  ويتحملها  للسلعة،  الرشائية  القيمة 

أصبح يف حالة يرىث لها. 
ديزل  من  النفطية  املشتقات  أسعار  لرفع  فإضافة 
وبرتول وأسطوانات غاز، والتي بلغت قيمتها 11000 
شهر  قدوم  من  يوم  قبل  دوالراً   (21) ريال  ألف 
رمضان يف بعض املناطق، مع انعدام سبل املعيشة، 
ونهب أموال املساعدات اإلنسانية من قبل املليشيا 

الحوثية.

وقال رئيس اللجنة العليا لإلغاثة عبد الرقيب فتح، إن 

امليليشيا احتجزت ومنعت دخول 88 سفينة إغاثية 
الفرتة  والصليف، خالل  الحديدة  مينايئ  ونفطية يف 
من مايو 2015 إىل ديسمرب 2018، فيام نهبت 696 
شاحنة إغاثية يف الحديدة وتعز وإب وذمار وصنعاء 
باملساعدات،  محملة  شاحنات   4 وأحرقت  وحجه، 
ألف طن   51 واحتجزت  سلامن،  امللك  ملركز  تابعة 
شخص،  مليون   3,700 لـ  الكافية  املساعدات  من 
البحر  إغاثية وتجارية يف  لـ 7 سفن  استهدافها  مع 
األحمر، منها 4 سفن سعودية، وسفينتان إماراتيتان، 
وسفينة تركية، وقتلها الثنني من سائقي الشاحنات 
اإلغاثية، وقصفها وإحراقها 6 مرات ملخازن برنامج 

األغذية العاملي.

وأوضح فتح، استمرار جرائم امليليشيا بحق اإلغاثة 
واملساعدات اإلنسانية، من بعد اتفاق السويد، ويف 
الفرتة من 23 ديسمرب 2018 إىل 30 أبريل املايض، 
العاملي من  برنامج األغذية  والتي متثلت مبنع وفد 
دخول محافظة تعز، ومنع 120 موظفاً من برنامج 
للنازحني يف  العاملي من إيصال املساعدات  األغذية 

مديريتي أسلم وبني قيس يف حجة.

 :

ضد  الحرب  أن  الشبوانية  النخبة  قوات  أكدت 
ومستمرة  مفتوحة  والتطرف  اإلرهاب  عنارص 
وتأمني  تطهري  حتى  العريب  التحالف  من  بدعم 

كافة مناطق محافظة شبوة.
وقال قائد «اللواء السابع نخبة شبوانية» النقيب 
تم  كبرية  انتصارات  إن  ملروق،  صالح  ماجد 
معظم  تأمني  يف  املاضية  الفرتة  خالل  تحقيقها 
مبحاذاة  مرخة  مديرية  وآخرها  شبوة  مديريات 

األمن  استعادة  خاللها  تم  البيضاء  محافظة 
واالستقرار، الفتاً إىل أن العنارص اإلرهابية املرتبطة 
بتنظيم «القاعدة» التي كانت تتمركز يف «مرخة» 
موجعة  تلقت رضبات  شبوة  أخرى يف  ومناطق 
جرى  التي  األمنية  والحمالت  العمليات  جراء 
الشبوانية بدعم  النخبة  تنفيذها من قبل قوات 

ومساندة من قبل التحالف العريب.
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أن  أبني،  محافظة  يف  األمنية  السلطات  أكدت 
مواجهة تهديدات تنظيم «القاعدة» والجامعات 
اإلرهابية مستمرة، ولن تتوقف حتى إعادة األمن 

واالستقرار إىل كافة مناطق املحافظة.
أبني،  محافظة  يف  األمني»  «الحزام  قائد  وأكد 
متتلك  باتت  أبني  أن  السيد،  عبداللطيف  العميد 
قوات أمنية مدربة ومؤهلة، من أجل الدفاع عن 
مناطقها، والتصدي ألي تهديدات إرهابية أو من 
أن املعركة مع  الحوثية، موضحاً  امليليشيات  قبل 
حتى  تتوقف  ولن  ومفتوحة،  متواصلة  اإلرهاب 
مناطق محافظة  كافة  واالستقرار يف  األمن  بسط 
أبني. وقال: إن «هناك تحركات لعنارص القاعدة يف 
القريبة  الجبال  والوعرة يف  النائية  املناطق  بعض 
من  تسللها  عقب  واملحفد  مودية  مناطق  من 
الحوثيني»،  لسيطرة  الخاضعة  البيضاء  محافظة 
مشرياً إىل أن قوات الحزام األمني ترصد تحركات 
وإجبارها  لرضبها  متهيداً  اإلرهابية،  العنارص 

للعودة إىل أوكارها التي قدمت منها.
غري  اإلرهابية  العنارص  أن  السيد  العميد  وأكد 
أية هجامت عقب  تنفيذ  أو  التحرك،  قادرة عىل 
ومخازن  أوكارها  ورضب  وتنقالتها  حركتها  شل 
القوات  أن  أبني، موضحاً  أسلحتها ومتفجراتها يف 
العنارص  ملالحقة  أمنية  حمالت  نفذت  األمنية 
بها،  املحيطة  والجبال  «املحفد»  يف  اإلرهابية 

املواقع  أهم  عىل  سيطرتها  فرض  من  ومتكنت 
من  اإلرهابية،  العنارص  عليها  تسيطر  كان  التي 
بينها معسكر تدريبي رئييس للتنظيم يف محافظة 
أبني. وأضاف أن «أبني باتت اليوم تعيش أوضاعاً 
أمنية مستقرة يف ظل الحمالت املستمرة والجهود 
عنارص  ومالحقة  تعقب  أجل  من  املبذولة، 

اإلرهاب يف مختلف املديريات واملناطق النائية.

ميدانية  فرقاً  اإليرانية  الحويث  ميليشيا  هاجمت 
غذائية  سالل  توزيع  أثناء  إغاثة  هيئة  وعامل 
رمضانية قدمتها منظامت دولية لألرس الفقرية يف 

مدينة إب وسط اليمن.
وقال شهود إن أرشف املتوكل، وكيل محافظة يف 
عاّمل  اعتدى عىل  الحوثيني،  قبل  من  املعني  إب 

إغاثة ومنع توزيع املساعدات.
اإلغاثة فوجئوا  بأن عامالً يف هيئة  الشهود  وأفاد 
مبدينة  دارس  مدرسة  ومرافقيه  املتوكل  باقتحام 
الحراسة  أفراد  وأحد  العامل  رضبوا  حيث  إب، 
الحويث  املسؤول  إىل  الشهود  ونسب  وشتموهم. 
توزيع سالل  بالعامل إليقاف  ومرافقيه صياحهم 
غذائية رمضانية مقدمة من منظامت دولية عرب 

الهيئة التابعة للحوثيني.
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ملليشيات  تقدم  محاولة  اليمني  الجيش  أفشل 
الحويث اإلرهابية املدعومة من إيران، عىل مواقعه 
يف مديرية برط العنان الواقعة يف الشامل الغريب 

ملحافظة الجوف اليمنية.
حرس  الحسم  لواء  يف  الواجب  كتيبة  قائد  وقال 
ملوقع   ترصيح  يف  البعجري  يحي  العقيد  حدود 
إن   » اليمنية  املسلحة  للقوات  التابع  «سبتمرب» 
عنارص من ميليشيات الحويث حاولت التسلل إىل 
مواقع محررة يف منطقة املهاشمة التابعة ملديرية 
برط العنان غري أن قوات الجيش أحبطت املحاولة 
والفرار،  الرتاجع  عىل  املتسللة  العنارص  وأجربت 
وأسفرت عن مقتل 4 منهم وجرح آخرين».وفقاً 

لوكالة األنباء السعودية (واس).
وأضاف أن قوات الجيش اليمني أرست اثنني من 
أثناء  الحويث  مليليشيات  التابعني  األلغام  خرباء 
الناسفة،  العبوات  من  عدد  زراعة  محاولتهم 
استهدف  مدفعياً  قصفاً  الجيش  قوات  شن  فيام 
منطقة  إىل  طريقها  يف  كانت  للحوثيني  تعزيزات 
لها  تابعا  عربة  تدمري  اىل  أدى  مام  املواجهات، 
مسلحي  من  متنها  عىل  كان  من  كل  ومرصع 

ميليشيات الحويث املدعومة من إيران.

يف  العسكري  تعز  محور  قائد  آخر   جانب  من 
العملية  أن  الصربي  سمري  الركن  اللواء  اليمن 
العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني يف 
محافظة تعز أمس األول مستمرة حتى استكامل 
تحريرها من مليشيات الحويث اإلرهابية املدعومة 

من إيران.
األنباء  لوكالة  ترصيح  يف  الصربي  اللواء  وذكر 
تأيت  العسكرية  العملية  أن  الرسمية،  اليمنية 
مواقع  عىل  الحويث  ميليشيات  هجامت  عىل  رداً 
الجيش اليمني وقصفها لألحياء السكنية واستمرار 
أن  مؤكداً  سنوات،  أربع  منذ  املحافظة  حصار 

املهام  وستنفذ  عالية  جاهزية  يف  املحور  قوات 
القتالية والهجامت املضادة عىل مواقع مليشيات 
تبقى  ما  لتحرير  العسكرية  العمليات  واستكامل 

من املحافظة.
الرشقية  والشاملية  الشاملية  الجبهات  وتشهد 
لليوم  عنيفة  معارك  املحافظة  مركز  يف  والغربية 
الثالث عىل التوايل، متكنت خاللها قوات الجيش 
انهيار  وسط  تقدم  إحراز  من  اليمني  الوطني 

وخسائر فادحة يف صفوف مليشيات الحويث.

 :« »

أكد محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي أحمد رشيف، 
أبناء  ينشده  الذي  والشامل  الحقيقي  السالم  أن 
الشعب اليمني يتمثل يف إنهاء سيطرة ميليشيات 
الحويث اإلرهابية املوالية إليران، واستعادة الدولة 

املختطفة من قبلها.
مدينة  يف  أقيمت  رمضانية  أمسية  خالل  وقال 
وأبناء  وأعيان  شيوخ  من  عدد  بحضور  مأرب، 
الحكومة  مع  وقوفهم  أعلنوا  الذين  صنعاء 

الرشعية يف مواجهة االنقالب، إن الجيش اليمني 
عمليات  ألية  مستعدون  الشعبية  واملقاومة 
من  وتحريرها  صنعاء  العاصمة  لدخول  شاملة 
الحوثيني، الفتاً إىل أن أبناء صنعاء بكافة مديرياتها 
وإنهاء  االنقالب  دحر  يف  اليمني  الشعب  ميثلون 

مرشوعهم اإليراين.
يف  واقفون  «الجميع  أن  صنعاء  محافظ  وأوضح 
وإنهاء ظلم  النرص  تحقيق  أجل  واحد من  صف 

واستبداد امليليشيات الحوثية التي جاءت مبرشوع 
تدمريي للوطن واملنطقة»، الفتاً إىل أن اليمن أمام 
الوطن  أبناء  تالحم  تستدعي  مفصلية  مرحلة 
والدولة  العاصمة  واستعادة  امليليشيات  لدحر 

مبؤسساتها املدنية والعسكرية.
وطن  استعادة  مرشوع  أمام  اليوم  «نحن  وقال: 
والشعب،  والدولة  بالوطن  عبثوا  من  أمام  من 

ونهبوا مؤسسات الدولة وعبثوا بها».
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متكنت أجهزة األمن يف محافظة لحج من إحباط 
محاولة تهريب شحنة أسمدة محظورة وكميات 
من البارود تستخدم يف صناعة العبوات املتفجرة، 
كانت يف طريقها إىل ميليشيات الحويث اإلرهابية 

املوالية إليران.
التهريب  مكافحة  قوات  أن  أمني،  مصدر  وأفاد 
يف لحج متكنت من إحباط عملية تهريب كميات 
من السامد املمنوع وبارود ناري تقدر بأكرث من 
املضبوطة  املواد  أن  موضحاً  كليوجرام،   6000
كانت يف طريقها إىل ميليشيات الحويث اإلرهابية 
والعبوات  املتفجرات  التي تستخدمها يف صناعة 
الناسفة وكوقود للصواريخ الذي تصنعه مبساعدة 

خرباء إيرانيني ومن «حزب الله» اللبناين.
وأشار املصدر إىل أن املواد املضبوطة كانت عىل 
طريق صحراوي  يف  ضبطها  وتم  سيارات   4 منت 
مبنطقة «الوهط» جنوب غرب لحج، موضحاً أن 
املهربني  تحركات  رصد  من  األمن متكنت  أجهزة 
املختصة  األمنية  للجهات  وإحالتهم  وضبطهم 

الستكامل التحقيقات معهم.

اليمني معمر اإلرياين، إن قيام  قال وزير اإلعالم 
بتسليم  املتحدة  لألمم  التابع   «UNDP برنامج»
الحوثية  املليشيات  إىل  الدفع  رباعية  سيارة   20
إيران، تحت غطاء «دعم عمليات  املدعومة من 
نزع األلغام يف اليمن»، والذي ستوجهه املليشيات 
لدعم عملياتها القتالية وتصعيدها يف محافظات 
جديدة،  أممية  فضيحة  هو  والحديدة،  الضالع 

واستهتار خطري بأرواح اليمنيني.
وأضاف اإلرياين يف تغريدة له عىل «تويرت»: «منذ 
تعلن  مل  سنوات،   4 قبل  الحكومة  عىل  انقالبهم 
املليشيات عن القيام بانتزاع لغم أريض واحد، ويف 
املقابل زرعت مئات اآلالف من األلغام بأنواعها، 
وظهرت قياداتها عرب وسائل اإلعالم وهي تحتفي 
وتتباهى بإطالق معامل تصنيع األلغام والعبوات 

الناسفة، والتي راح ضحيتها آالف املدنيني».
التمويل  يتوجه  أن  يف  أسفه  عن  اإلرياين  وعّرب 

لربامج اإلغاثة يف اليمن عرب األمم املتحدة إىل متويل 
برامج صناعة األلغام الحوثية بإرشاف إيراين، بينام 
هناك ماليني النازحني والجوعى الذين تحارصهم 
اإلمدادات  املليشيات يف مناطق سيطرتها، ومتنع 

الغذائية، وتسليم خرائط األلغام.
الباسط  من جهته، علّق وكيل وزارة اإلعالم عبد 
الحويث  القاعدي عىل ذلك بقوله، إن «مليشيات 

التي حّولت اليمن إىل أكرب حقل ألغام يف العامل، 
عمليات  يسّهل  املتحدة  األمم  من  دعامً  تتلقى 
الحويث  رشيك  املتحدة  األمم  األلغام..  استنبات 
املسؤولني  ترصيحات  وتأيت  اليمنيني!».  قتل  يف 
منح  عن  املتحدة»،  «األمم  إعالن  بعد  اليمنيني 
ميليشيات الحويث 20 سيارة رباعية الدفع، تحت 

يافطة دعم برنامج نزع األلغام.
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الرسمي  املتحدث  املاليك،  تريك  الركن  العقيد  أكد 
يف  الرشعية  لدعم  العريب  التحالف  قوات  باسم 
اليمن، أن ميليشيات الحويث اإلرهابية املوالية إليران 
والقدرات  اليمني  الجيش  مقومات  كل  استغلت 
الشعب  ومقومات  اليمنية  للحكومة  العسكرية 
العمليات  أنواع  كل  مامرسة  خالل  من  اليمني 
وخارجه.  اليمن  داخل  املواطنني  تجاه  اإلرهابية 
وأضاف أنها تهدد بذلك األمن اإلقليمي ودول الجوار 
توسعية  ثورية  أنظمة  بدعم  اإلسالمية  واملقدسات 
السيام أن تلك امليليشيات هي إحدى أذرع النظام 
اإليراين، مام يحتم املسؤولية عىل التحالف إليقاف 
وصول الدعم لهذه التنظيامت والجامعات اإلرهابية 
حيث ال يزال الخطر عىل املديني القريب والبعيد لو 

انتقلت مثل هذه القدرات العسكرية والصاروخية 
عىل وجه التحديد إىل األنظمة بشكل أكرب مام يؤدي 

إىل التهديد الكبري لألمن اإلقليمي والدويل.
لقيادة  الصحفي  املؤمتر  خالل  املاليك  العقيد  وقال 
إن  قوله   ، الرياض  يف  للتحالف  املشرتكة  القوات 
ترصفات الحوثيني والقدرات التي تصلهم من النظام 
األزمة  أمد  أطالت  اإلجرامية  وأعاملهم  اإليراين 
ولوالها  الشقيق،  اليمني  الشعب  ومعاناة  اليمنية 
بني  التقارب  ولتم  العسكرية  العمليات  النتهت 
يحفظ  سيايس  حل  إىل  والوصول  اليمنية  األطراف 
عليه  هو  مام  أفضل  إىل  ويعيده  مقدراته  لليمن 
األزمة  إطالة  مسؤولية  اإليراين  النظام  محمالً  اآلن، 
من خالل دعم تلك امليليشيات، وأن املسؤولية تقع 

التي  األزمة  استمرار  الدويل يف  املجتمع  عاتق  عىل 
كان ضحيتها الشعب اليمني.

من  االنقالب  خالل  متكنت  امليليشيات  إن  وقال 
وبدأت  اليمني  الجيش  قدرات  عىل  الحصول 
الداخل  الستهداف  البالستي  الصاروخي  بالتهديد 
اليمني وحدود السعودية ثم تطور األمر الستهداف 
تلك  استهدفت  كام  2016م،  يف  الرشيفني  الحرمني 
وأعلنت  اململكة  يف  الحيوية  املناطق  الصواريخ 
إعالمها  وسائل  عرب  الحوثية  اإلرهابية  امليليشيات 
عن  وأعلنت  إطالقها  عن  املسؤولية  تحملها 
من  وغريها  الدويل  خالد  امللك  ملطار  استهدافها 

األعامل التي تحملت مسؤوليتها.
الله  حزب  بتزويد  قام  اإليراين  النظام  أن  وأضاف 
وتزويد   110 فاتح  بصواريخ  اإلرهايب  اللبناين 
ميليشياته يف املنطقة مبن فيهم الحوثيون بقدرات 

الطائرات دون طيار.
حاولت  امليليشيات  أن  إىل  املاليك  العقيد  وأشار 
والتجارة  البحرية  املواصالت  طرق  استهداف 
العاملية، إذ كانت هناك محاوالت كثرية الستهداف 
ناقالت النفط، مؤكداً استمرار جهود قوات التحالف 
أمن  تستهدف  التي  اإلرهابية  الهجامت  إحباط  يف 

املنطقة والعامل.
وأوضح املاليك أن قوات التحالف أحبطت أكرث من 
مضيق  يف  الحوثية  للميليشيات  إرهابياً  عمالً   35
باب املندب وجنوب البحر األحمر، مبيناً أن قوات 
االستخبارات واملراقبة  التحالف من خالل عمليات 
قدرات  وتدمري  تحييد  عىل  تعمل  واالستطالع 
الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق 

املفخخة الرسيعة.

 « »

اإلمارايت»،   األحمر  الهالل  «هيئة  اإلنسانية  ذراعها  ممثلة يف  اإلمارات  دولة  دشنت 
توزيع  إىل  وستهدف  اإلمارات»،  سقيا  «مؤسسة  من  املقدمة  ماء»  «سقيا  حملة 
والذين  حرضموت،  مبحافظة  وريفية  نائية  مناطق  عدة  أهايل  عىل  املياه  عبوات 
يعانون الجفاف وصعوبة الحصول عىل مياه الرشب النظيفة؛ وذلك من خالل ناقالت 
مخصصة لهذا الغرض، تقطع مسافات طويلة مروراً بطرق وعرة وجبلية؛ من أجل 

الوصول للمستفيدين. 



265692019

حولتها  التي   ،Robinson-22 املروحية  أكملت 
رشكة UAVOS إىل طائرة آلية (غري مأهولة)، بنجاح 
جرت  وقد  الطريان.  أثناء  املربمجة  املهام  مجموعة 
رحلتها األوىل، التي استمرت ألكرث من ساعة كاملة، 
أكرث  إىل  ارتفاعها  ووصل  اآليل،  الطيار  اعتامدا عىل 
من 2200 قدما (670 مرتا). وخالل الرحلة تم إجراء 
كافة االختبارات املقررة مثل اإلقالع اآليل واملحافظة 
أيضا  الطائرة  أكملت  كام  الهبوط.  ثم  املسار  عىل 

عملية ضبط اإلعدادات الخاصة بالتحكم يف الطائرة.
أنتجتها رشكة  التي  الطائرة  وجرى تركيب مكونات 
املؤازرة  وسواقات  اآليل  الطيار  مثل   UAVOS
الطاقة  ومصدر  االستشعار  ونظام   servo drives

R22-UV االحتياطية اإلضايف يف الطائرة املروحية
تحديث  الطائرة  تعديل  عملية  خالل  وجرى 
اليدوي  التحكم  عن  واالستغناء  الكهربايئ  النظام 
املؤازرة  سواقات  الستقبال  الطائرة  جسم  وتعديل 

اآليل.  التحكم  نظام  برتكيب  الخاصة  واملكونات 
عالوة عىل ذلك، تم االستغناء عن مقاعد الطيارين 
واستبدالها بخزانات وقود إضافية. وتعترب املروحية 
بالنسبة  مهمة  منصة  املعدلة   Robinson-22
للبحوث املستقبلية واالختبارات الخاصة بالخبارات 
التجارية األخرى. وفيام يتعلق بالرحالت االختبارية 
التالية يخطط مهندسو الرشكة لحمل حمولة يزيد 
وزنها عىل 330 رطال (150 كيلوجراما) عندما تكون 
املهندسون  يخطط  كام  اآليل.  الوضع  عىل  الطائرة 
أيضا للقيام برحالت يزيد وقتها عىل الست ساعات 
باستخدام خزانات وقود إضافية واملزيد من األجهزة 
ملراقبة سطح األرض. باإلضافة إىل ذلك، مثة خطط 
اآللية  الجوية  للمركبة  التشغيلية  القيود  لفحص 
األحوال  يف  الطريان  وأثناء  الليلية  الرحالت  أثناء 
مدى  اختبار  األولويات  أهم  ومن  السيئة.  الجوية 
معدات  استخدام  عىل    R22-UV الطائرة  قدرة 
الرش وتحديد مدى قدرتها عىل أداء املهام الزراعية.
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عرضت رشكة الصناعات الجوفضائية الرتكية الطائرة 
قتالية  مروحية  وطائرة    ANKA-AKSUNGUR
معرض  خالل  مرة  ألول  املهام  متعددة  ثقيلة 
الذي   IDEF 2019 الدويل  العسكرية  الصناعات 

نظمته تركيا مؤخرا.
الرتكية،  الجوفضائية  الصناعات  رشكة  شاركت  وقد 
بصمة  وتركت  منتجاتها  مجال  ضاعفت  التي 
الصناعات  معرض  يف  العاملية،  األسواق  عىل  قوية 
ANKA- بالطائرة IDEF 2019 العسكرية الدويل

ثقيلة  قتالية  مروحية  وطائرة    AKSUNGUR
 T129 ATAK املهام عالوة عىل طائرات متعددة 
و GÖKBEY و ANKA و HÜRKUŞ باإلضافة 
إىل إطالق تطبيق ألعاب جديد عىل أجهزة الهاتف 
ألول   “Operation ANKA” اسم  يحمل  النقال 

مرة خالل املعرض املذكور.
مجلس  رئيس   ،Temel Kotil الربوفيسور  وأكد 
الصناعات  لرشكة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
الصناعات  معرض  أهمية  الرتكية،  الجوفضائية 

الذي  والدور    IDEF) 2019) الدويل  العسكرية 
تركية  طريان  أكرب رشكة  باعتبارها  الرشكة  به  تقوم 

تعمل يف مجال الصناعات العسكرية.
 وقال Kotil ”تسعى الرشكة لتجديد دماء قاعدتها 
 IDEF)) العريضة من العمالء الدوليني خالل معرض
2019 ، ونجحت الرشكة يف تطوير قامئة طويلة من 
  ANKA-AKSUNGUR الطائرة  مثل  منتجاتها 
املهام  املتعددة  الثقيلة  القتالية  املروحية  والطائرة 

الرشكة  بها  تفخر  التي  املنتجات  وهي  العام،  هذا 
للغاية والتي تم عرضها خالل املعرض. ونحن نفخر 
كاملة  مجموعة  الرتكية  الساحة  داخل  نعرض  بأن 
ألحدث  طبقا  أجرت  التي  ودراساتنا  منتجاتنا  من 
رشكة  نجم  وسيسطع  الدولية.  واملتطلبات  املعايري 
قطاع  يف  فأكرث  أكرث  الرتكية  الجوفضائية  الصناعات 
الطريان والدفاع العاملي بفضل املشاريع التي نفذها 

مهندسون محليون“.
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لالختبارات   Andøya مركز  اختيار  وقع 
 UAS)) اآللية  الجوية  املركبة  عىل  الرنويجي 
اإلقالع  عىل  القادرة   CAMCOPTER S-100
رشكة  أنتجتها  التي   (VTOL) عموديا  والهبوط 
Schiebel إلجراء تجارب البحث واإلنقاذ املكثفة يف 

Arctic 2030 إطار مرشوع
اآللية  الجوية  املركبة  عىل  االختيار  وقع  وقد 
الطيبة  سمعتها  بفضل   CAMCOPTER S-100

لدى  البحري  املجال  يف  الحافل  إنجازاتها  وسجل 
املركبة  وتستطيع  العامل.  أنحاء  جميع  يف  العمالء 
دون  كاملة  ساعات  ست  ملدة  الجو  يف  التحليق 
حموالت  عدة  حمل  عىل  بقدرتها  وتتميز  توقف، 
مختلفة يف آن واحد، األمر الذي مينح مستخدميها 

قدرا هائال من املرونة العملياتية.
 CAMCOPTER اآللية  الجوية  املركبة  وتتمتع 
للعمليات  بالنسبة  مهمة  مزايا  بعدة   S-100
البحرية يف منطقة القطب الشاميل، كام أن قدرتها 
عىل اإلقالع والهبوط بشكل عمودي يجعلها منصة 
لبدء  إضافية  معدات  أو  أجهزة  أي  إىل  تحتاج  ال 
حجمها  قلة  أن  كام  األفراد،  النتشال  أو  التشغيل 
الداوريات  لسفن  بالنسبة  مثالية  طائرة  يجعلها 
البحرية (OPVs) ذات األسطح الصغرية. كام تتميز 
أصعب  يف  الطريان  عىل  الفائقة  بقدرتها  املركبة 
الظروف واألحوال الجوية وقدرتها عىل الطريان يف 

درجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية.
عىل  التعرف  إىل   Andøy بلدية  مرشوع  ويرمي 
 (UAS) آلية  جوية  مركبة  استخدام  إمكانية 

 (VTOL) عموديا  والهبوط  اإلقالع  عىل  قادرة 
لتعزيز  محاولة  يف  الشاميل  القطب  منطقة  يف 
تجهيز  سيتم  السبب،  ولهذا  البحرية.  السالمة 
 UAS) CAMCOPTER) اآللية  الجوية  املركبة 
S-100 بآلة تصوير إلكرتو – برصية تعمل باألشعة 
 Electro-Optical/Infra-Red الحمراء  تحت 
تصوير  وجهاز   (EO/IR) camera gimbal
املائية  املسطحات  ملراقبة    PT-8 Oceanwatch
واملحيطات، وجهاز استقبال مزود بنظام آيل لتحديد 
 Automatic Identification System الهوية 
املوجة  عىل  يعمل  بحري  إرسال  وجهاز   ((AIS
  (Maritime Broadband Radio (MBR الطويلة

Radionor من إنتاج رشكة
ومن املقرر أن تبدأ االختبارات يف خريف عام 2019 
حيث سجري إطالق املركبة الجوية اآللية من عىل 
منت إحدى القطع البحرية التابعة لحرس السواحل 
الرنويجي يف منطقة Andfjorden شاميل الرنويج. 
كام يجري التخطيط إلجراء املزيد من العمليات يف 

Spitsbergen يف ربيع عام 2020.
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إحدى  الالسلكية،  لالتصاالت  الرثيا  رشكة  أعلنت 
األقامر  التصاالت  الياه  لرشكة  التابعة  الرشكات 
اتفاقية  وقعت  أنها  مؤخرا  سات)،  (ياه  الصناعية 
أكرب  من  تعترب  التي   Elcome رشكة  مع  رشاكة 
أنظمة  تركيب  مجال  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات 
التكنولوجيا البحرية والتي ستقوم بتأمني املنتجات 
والخدمات التي تقدمها رشكة الرثيا يف جميع أنحاء 

العامل عرب األسواق العاملية.
إمارة  التي تتخذ من   ،Elcome وقد نجحت رشكة
ديب مقرا لها ولديها 23 فرعا يف 11 دولة مختلفة، 
التقنيات  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة  تطوير  يف 
قدرة  وتأيت   .1969 عام  يف  تأسيسها  منذ  والحلول 
أنظمة  ودمج  تركيب  مجال  يف  الفائقة  الرشكة 
التكنولوجيا لتكون مكملة لشبكة األقامر الصناعية 
العاملية القوية لدى رشكة ”الرثيا“ واملنتجات املميزة 
التي تقدمها الرشكة التي تقف وراءها سجل حافل 
من  أكرث  إىل  ميتد  واالبتكار  والتصميم  باالنجازات 

عرشين عاما.
ورصح عيل الهاشمي،الرئيس التنفيذي لرشكة الرثيا، 
 Elcome رشكة  ترحب  أن  يرسها  ”الرشكة  بأن 
تعزيز  الرشكة ستساهم يف  لها، وأن هذه  كرشيكة 
التزامنا بالقطاعات الرئيسية مثل املجاالت البحرية 
والدواوين الحكومية والطاقة والقطاعات املسؤولة 
عن الرتفيه. وتبحث تلك القطاعات وعمالؤها اليوم 
االتصال  وسائل  تتجاوز  تقليدية  غري  حلول  عن 

Elcome
التقليدية املعروفة. وستساهم تلك الرشاكة يف تلبية 
تلك االحتياجات عىل كافة الجبهات مثل املنتجات 

والشبكات وعمليات الدمج والدعم واملساندة“.
بالنسبة  مهام  إنجازا  الرشاكة  هذه  وتعترب 
لالسرتاتيجية التي تتبعها رشكة الرثيا من أجل دفع 
عجلة النمو يف عملياتها البحرية. كام ستساهم هذه 
طرح  طريق  عن  السوق  قدرة  تعزيز  يف  الرشاكة 

حلول مخصصة لهذا القطاع من السوق.
أكرب  تعترب   Elcome أن رشكة بالذكر  الجدير  ومن 
رشكة عاملية رائدة يف مجال ترطيب ودمج االتصاالت 
وأنظمة األقامر الصناعية يف منطقة الرشق األوسط 
السفن  ترسانات  لكافة  الالزم  الدعم  تقدم  حيث 
بالكفاءة  طاقمها  يتمتع  كام  املنطقة.  يف  الكربى 
طرح  عىل  والقدرة  امليداين  والتدريب  والخربة 
أنظمة اتصاالت متكاملة متوافقة مع أنظمة ولوائح 
 Safety of  االتفاقية الدولية لسالمة الحياة يف البحر
Life at Sea (SOLAS) التي تهم أصحاب السفن.
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شاركت رشكة Nexter يف معرض SOFINS األورويب 
املخصص الحتياجات القوات الخاصة. وقد عرضت 
املسؤولة  الفرنسية  الرشكة  بوصفها   Nexter رشكة 
عن التصميامت الهندسية ودمج األنظمة مع أنظمة 
طريق  عن  الفنية  خربتها  عرضت  األريض،  الدفاع 
املعدات  من  منتجاتها  أحدث  من  مجموعة  عرض 

التي تم تعديلها مبا يناسب هذا املجال.
وتعترب رشكة Nexter الرشيك املفضل لدى الجيش 
وجامعات  األجنبية  الربية  القوات  من  كبري  وعدد 

التدخل، وحرصت الرشكة عىل عرض مجموعة من 
مبا  تعديلها  تم  التي  املعدات  من  منتجاتها  أحدث 
األنظمة  مثل  الخاصة  القوات  احتياجات  يناسب 
املبتكرة القابلة للتعديل والتي ميكن االعتامد عليها 
الوعرة  األرايض  تجري فوق  التي  العمليات  لخدمة 
لتنفيذ  أو  اإلرهاب  ملكافحة  الحرضية  البيئات  ويف 
عىل   Nexter رشكة  وتعتمد  الداخيل.  األمن  مهام 
ودعم  وتصنيع  تصميم  مجال  يف  الطويلة  خربتها 
اآلليات املدرعة، وهو ما شجعها عىل عرض املركبة 

املدرعة TITUS يف جناحها داخل املعرض. وتعترب 
هذه اآللية املدرعة السداسية الدفع املتعددة املهام 
مناسبة لنقل األفراد واملعدات، باإلضافة إىل تقديم 
الدعم امليداين. كام حرصت الرشكة عىل عرض مالجئ 
 IXOS XX اإليواء الخاصة بالطائرات اآللية األسرية
ونفخ اإلطارات SYEGON بطريقة آلية ومركزية، 
باإلضافة إىل مناذج متثل ُعرش أحجام أنظمة حامية 

الحراس وأسوار الحراسة.
منتجات  من  كبرية  مجموعة  الرشكة  عرضت  كام 
من  مصغرين  منوذجني  طريق  عن  اآليل  اإلنسان 
للمراقبة  املخصصني   NERVA اآليل  اإلنسان 
اآللية  الطائرات  إحدى  إىل  باإلضافة  واالستطالع، 
INPIXAL من نوع optronic األسرية املجهزة بكرة

كام حرصت الرشكة عىل إبراز مجموعة من املنتجات 
دعم  نظام  املعرض  زوار  اكتشف  حيث  الرقمية، 
القرار FINDMP الذي يعمل باللمس، باإلضافة إىل 
 satellite “لتتبع القوات الزرقاء” FINDSAT نظام
يعتمد  الذي    «blue force tracking» system
 FINDADFI عىل األقامر الصناعية، وسامعة الرأس
الرقمي  القتالية  العمليات  تسجيل  وكتيب 
FINDDCN ونظام FINDART ملكافحة الحرائق.

SOFINS

 Northrop رشكة  سلمت 
للجيش   Grumman
أول  مؤخرا  األمرييك 
لعمليات  متثييل  مركز 
 representative االشتباك 
 engagement operations
”نظام  ل   (center (EOC
 Battle املعركة“  قيادة 
 Command System
الجوي  للدفاع   ((IBCS

 Integrated Air املتكامل  والصاروخي 
(and Missile Defense (IAMD

مجلس  رئيس  نايئ  فريويل،  دان  وقال 
الدفاع  إلدارة  العام  واملدير  اإلدارة 
برشكة  الحامية  وأنظمة  الصاروخي 
”هذا  إن   ،Northrop Grumman

“ ”

N
or

th
ro

p 
G

ru
m

m
an

Ne
xt

er

اإلنجاز أكرب دليل عىل التقدم الكبري الذي حققناه 
فارقا  تشكل  التي  التشغيلية  القدرات  صعيد  عىل 
والقادة  العسكريني  املقاتلني  إىل  بالنسبة  أساسيا 
ومسؤويل املشرتيات“. وأضاف أن ”الرشكة ستعمل 
الخاصة  التمثيل  مرامز  من  املزيد  تسليم  عىل 
مراقبة  شبكات  ومصفوفات  االشتباك  بعمليات 
 integrated fire control املتكاملة  النريان 

network (IFCN) relays  الخاصة بأنظمة قيادة 
املعركة يف املستقبل القريب. وسيتم استخدام تلك 
والتقييم  األولية  التشغيلية  االختبارات  يف  األنظمة 
مستقبلية  قرارات  أي  تشكل  التي   (IOT&E)
لعمليات  التمثييل  املركز  استكمل  وقد  لإلنتاج“. 
جرى  الذي  املعركة»  قيادة  «نظام  ل  االشتباك 
تسليمه كافة عمليات املراجعة والتدقيق الوظيفية 
الخاصة  واملراجعة  الرئيسية  البنود  لكافة  الالزمة 
متثيليا  مركزا  املركز  ويعترب  األنظمة،  من  بالتحقق 
الختبارات  ستخضع  التي  والربامج  األجهزة  إلنتاج 
التأهيل قبل االختبارات التشغيلية األولية والتقييم. 
قدم  عىل   Northrop Grumman رشكة  وتعمل 
لعمليات  متثييل  مركز   11 تسليم  أجل  من  وساق 
شبكات  مصفوفات  من  مصفوفة  و18  االشتباك 
”نظام  بربنامج  الخاصة  املتكاملة  النريان  مراقبة 

قيادة املعركة“ مع نهاية العام الجاري.
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مؤخرا   Diehl Aviation رشكة  قامت 
بتسليم إحدى أكرب قطع الغيار املطبوعة 
لطائرات  بالكامل  الثالثية  باألبعاد 
منت  عىل  استخدامها  يتم  التي  الركاب 
هذه  واعتمدت   A350 XWB الطائرة 
 FDM* طريقة  استخدام  عىل  القطعة 
 1140 إىل  أبعادها  وتصل   procedure
الستائر  وتعمل  ملليمرتا،   x 720 x 240
الطائرة  عىل  الخدمة  درجات  فصل  عىل 

الركاب. ومن املقرر أن تكون  داخل مقصورة 
إحدى دول الرشق األوسط أول دولة تستخدم 
رشكتها الوطنية تقنية الطباعة باألبعاد الثالثية 

يف إنتاج قطع الغيار.
 Airbus و Diehl Aviation وقد قامت رشكتا
بني  الفاصلة  الستائر  لتطوير  مشرتك  مبرشوع 
الطائرات  منت  عىل  املختلفة  الخدمة  درجات 
قيايس  زمن  يف  املرشوع  تنفيذ  وتم  التجارية، 
فقط  شهرا   12 سوى  األمر  يستغرق  مل  حيث 
عليه  االتفاق  تم  متطور  منوذج  أول  بني 
وتسليم أول منوذج جاهز للعمل واالستخدام.

يتم  قطعة   12 من  الفاصلة  الستارة  وتتكون 
األبعاد،  ثالثية  الطباعة  بتقنية  إنتاجها جميعا 
ثم يتم لصقها مع بعضها البعض عند االنتهاء 
منها. وأدت هذه الطريقة الجديدة يف اإلنتاج 
األدوات  من  كبري  عدد  عن  االستغناء  إىل 
التقليدية القدمية التي كانت رضورية لتصنيع 

تلك األجزاء.
ونظرا لكل هذه املزايا العديدة، أصبحت رشكة 
تقنية  عىل  إال  تعتمد  ال   Diehl Aviation
الطائرة  ستائر  إلنتاج  األبعاد  الثالثية  الطباعة 
تحتاج  ال  ذلك،  عىل  عالوة    A350 XWB
األجزاء نفسها إىل الكثري من العمل، كام ميكن 

االستبدال،  أو  اإلصالح  بغرض  يسهولة  نزعها 
األمر الذي يخترص زمن االنتظار أثناء عمليات 

اإلصالح.
وقد حصلت الستائر الجديدة املطبوعة بتقنية 
الطباعة باألبعاد الثالثيةعىل املوافقات الالزمة 
من جانب وكالة سالمة الطريان التابعة لالتحاد 
 European Union Aviation األورويب 
Safety Agency (EASA)، كام عرضت رشكة 
خالل  الجديدة  الستائر   Diehl Aviation
الذي  للطائرات  الداخلية  التصميامت  معرض 

أقيم يف مدينة هامبورج األملانية.
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بدمج   Raytheon رشكة  تقوم  أن  املقرر  من 
 Naval Strike Missile الصاروخ الهجومي البحري
البحرية  مشاة  لسالح  الحالية  القوة  مع   ((NSM
 47,59 بقيمة  عقد  مبوجب  األمرييك  (املارينز) 
مليون دوالر مع قيادة أنظمة سالح املارينز. ويأيت 
املارينز  لسالح  التابع  البحري  الهجومي  الصاروخ 
لدعم اسرتاتيجية الدفاع القومي لعام 2018 وجهود 

التحديث التي تبذلها قيادة السالح.
ومن الجدير بالذكر أن الصاروخ الهجومي البحري 
عبارة عن صاروخ هجومي للقصف الدقيق البعيد 
املدى، وهو قادر عىل رصد وتدمري األرايض واملواقع 
مسافات  عىل  من  البحرية  واألهداف  الحصينة 
بعيدة. ويف عام 2018 أرس سالح البحرية األمرييك 
وتسليم  لتصنيع   Raytheon رشكة  عىل  عقدا 

األفق  وراء  التسلح  نظام  ليكون  املذكور  الصاروخ 
القتال  سفن  تسليح  أجل  من  البحرية  سالح  لدى 
سالح  اختيار  ويأيت  املستقبل.  ومدمرات  الساحيل 
البحرية للصاروخ املضاد للسفن ليعزز قابلية العمل 
والتشغيل املشرتك ويقلل التكاليف ويخفف األعباء 

اللوجستية.
وقالت كيم إرنزن، نائب رئيس مجلس إدارة رشكة 
Raytheon ألنظمة الحرب الجوية، إن ”هذا الجيل 
بُعدا  ليضيف  يأيت  املذكور  الصاروخ  من  الخامس 
الحامية  وتأمني  البحرية  املراقبة  لعمليات  جديدا 

الالزمة ضد املدمرات املعادية“.
ومن الجدير بالذكر أن الصاروخ الهجومي البحري 
ميثل أحدث إنتاج يتم إطالقه بالتعاون مع الرنويج 
ورشكتها العسكرية Kongsberg، وأن قوات الدفاع 
النقال  الصاروخ  هذا  تستخدم  البولندية  الساحيل 

املنصوب عىل األرض.
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F/A-18 Super Hornet
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Super Hornet

العمر  ”إطالة  مرشوع  مدير  سالينباك،  ديف  وقال 
االفرتايض“  العمر  ”إطالة  مرشوع   ” إن  االفرتايض“، 
سبع  أدرجنا  أن  بعد  السيام  كبرية،  قفزات  يحقق 

طائرات من طراز Super Hornet يف املرشوع، ومن 
يف  البحرية  سالح  إىل  منها  طائرة  أول  إعادة  املقرر 
سالينباك  وأوضح  الجاري“.  العام  من  الحق  وقت 

حيث  من  خاصة  أهمية  يحتل  املرشوع  ”هذا  أن 
التحديات  عىل  التغلب  يف  البحرية  سالح  مساعدة 
املتعلقة بدرجة االستعداد، وسيواصل املرشوع منوه 
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وقود  خزانات  إضافة  طريق  عن  الطائرة  مدى 
نظامية وإضافة نظام متطور لقمرة القيادة باإلضافة 
إىل نظام اتصاالت متقدم. ومن املتوقع أن تساهم 
تلك التحديثات يف بقاء الطائرة F/A-18 يف صفوف 

الخدمة الفعلية لسنوات طويلة قادمة.

 F/A-18 Block III Super Hornet تعترب الطائرة
عال  قدر  وعىل  التكلفة  قليلة  تكتيكية  طائرة 
األمرييك.  البحرية  سالح  أسطول  ضمن  القوة  من 
العمود  بأنها   Super Hornet الطائرة  وتوصف 
الطائرات  حامالت  لدى  الجوي  للرسب  الفقري 

األمريكية.
وقد أثبتت الطائرة Super Hornet كفاءتها القتالية 
التكنولوجيا  أساليب  أحدث  عىل  اعتامدها  بفضل 
املهام من  متعددة  ما جعلها طائرة هجومية  وهو 
عىل  للتغلب  يؤهلها  الذي  األمر  الجديد،  الجيل 
التهديدات الحالية والناشئة لسنوات طويلة قادمة. 
واملرونة  بالقدرة   Super Hornet الطائرة  وتتمتع 
واألداء الالزمة لتحديث القوات الجوية أو األرساب 
الجوية التابعة لسالح البحرية لدى أي دولة. ويوجد 
 E النموذج :Super Hornet منوذجان من الطائرة
وكال  املقعدين،  ذو   F والنموذج  الواحد  املقعد  ذو 
تكتيكية  مهمة  أي  أداء  عىل  قادران  النموذجني 
تقريبا مثل تحقيق التفوق الجوي وقصف األهداف 
الدقيقة،  املوجهة  باألسلحة  نهارا  أو  ليال  املعادية 
باإلضافة إىل حراسة الطائرات املقاتلة وتقديم الدعم 
الدفاعات  وإحامد  العدو  مع  االلتحام  عند  الجوي 
الجوية املعادية، عالوة عىل قصف األهداف البحرية.

رشكة  لدى   F/A-18 الطائرة  مرشوع  كشف  وقد 
عمالقة  عرض  شاشة  عن  مؤخرا  النقاب  بوينج 
القيادة  قمرة  ونظام   Super Hornet للطائرة 
املتقدم Advanced Cockpit System (ACS) يف 
مخترب محاكاة الطريان يف سان لويس. ويساهم نظام 
قمرة القيادة املتقدم يف زيادة الوعي امليداين لدى 
الرئيسية  املكونات  أحد  ويعترب  الطائرات،  قائدي 
امللحقة بالجيل التايل من الطائرة Block III  وقد 
من  طائرة  أول  داخل  املذكور  النظام  تركيب  جرى 
طراز Super Hornet التي جرى تسليمها إىل دولة 
شهر  يف  األوىل  برحلتها  الطائرة  وقامت  الكويت. 

مارس من العام الجاري.

عدد  تزايد  مع  عام  كل 
الطائرة املدرجة عىل قامئة املرشوع“.

العمر  ”إطالة  مرشوع  خط  يستلم  أن  املقرر  ومن 
طراز  من  طائرة  أول  أنطونيو  سان  يف  االفرتايض“ 
أن  املقرر  ومن  يونيو،  شهر  يف   Super Hornet
إىل 23 طائرة  الطائرات  لهذه  اإلجاميل  العدد  يصل 
طوال مدة تنفيذ هذا العقد. ومن الجدير بالذكر أن 
أسطول البحرية األمريكية يتكون من أكرث من 550 
طائرة من طراز Super Hornet  ويساهم مرشوع 

االفرتايض“ يف  العمر  ”إطالة 
 Super Hornet إطالة العمر االفرتايض لطائرات

الحالية من 6,000 إىل 10,000 ساعة طريان.

يف مطلع عام 2020 من املقرر أن تبدأ رشكة بوينج 
وهي  الطائرة،  عىل  األولية  التحديثات  تنفيذ  يف 
 Block II Super التحديثات التي ستحول طائرات

Block III إىل طائرات جديدة من الجيل Hornet
املذكورة  الطائرات  تحويل  يشمل  أن  املنتظر  ومن 
وإطالة  جديدة  شبكة  وضع   Block III الجيل  إىل 
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التي   MAGMA اآللية الجوية  املركبة  أجرت  وقد 
مانشسرت  جامعة  يف  الباحثون  وطورها  صممها 
بالتعاون مع مهنديس رشكة BAE Systems سلسلة 
”ال  جديدتني  تقنيتني  عىل  الناجحة  التجارب  من 
تعتمد عىل الجنيحات“ ’flap-free‘ يف مطلع الشهر 

Llanbedr الحايل يف مطار

بعمل  طائرة  تقوم  الطريان،  عامل  يف  مرة  وألول 
املناورات الجوية اعتامدا عىل الهواء الذي يتم ضخه 
 supersonically blown الصوت من  أعىل  برسعة 
air، ومن ثم انتفاء الحاجة إىل أسطح التحكم املعقدة 
املتحركة يف الطريان. وتساهم هذه التقنية الجديدة 
املتحركة  امليكانيكية  األجزاء  إىل  الحاجة  انتفاء  يف 

الجناحني  flap من  املعقدة املستخدمة يف تحريك 
أجل التحكم يف الطائرة أثناء الطريان، األمر الذي مينح 
عىل  والسيطرة  التحكم  من  أكرب  قدرا  الطائرة  قائد 
الطائرة، باإلضافة إىل تخفيف الوزن وخفض تكاليف 
الصيانة، وهو ما ميهد الطريق إلنتاج طائرات مدنية 

وعسكرية أكرث كفاءة يف املستقبل.

MAGMA
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وقد جرى تصميم هاتني التقنيتني من أجل تحسني 
الطائرة وضامن كفاءة  التحكم يف  الطيار عىل  قدرة 
التشغيل. ويرى خرباء أن استبدال األسطح املتحركة 
أن  ميكن   ‘blown air’ املتدفق  بالهواء  (الجناحني) 
لبناء طائرات  الجويني  الطريق أمام املهندسني  ميهد 
من  وأوفر  اعتامدية  وأكرث  وزنا  وأخف  أداءا  أفضل 
حيث تكاليف التشغيل. كام ميكن أن تساهم هاتان 
نظرا  التخفي  الطائرة عىل  قدرة  زيادة  التقنيتان يف 
رصد  تجعل  التي  والحواف  الفجوات  عدد  لقلة 

الطائرة عىل أجهزة الرادار أكرث سهولة.
إن تطوير مثل هذه التقنيات من شأنه أن يساهم 

يف مساعدة بريطانيا عىل امتالك التقنيات واملهارات 
املناسبة للمستقبل والتي ميكن تطبيقها عىل تطوير 
 Future Combat مستقبيل“  قتايل  جوي  ”نظام 
Air System ويعترب هذا اإلنجاز أحدث اإلنجازات 
 BAE رشكة  تعاون  عنها  أسفر  التي  التكنولوجية 
صناعة  ورواد  الباحثني  من  عدد  مع   Systems
الطريان، وهو ما ميكن أن يعجل بنجاح بريطانيا يف 

إنتاج تقنيات متنقدمة وتعزيز االستثامر املشرتك.
التقنيات برشكة  إدارة  وقال جوليا ساتكليف، مدير 
اآللية  الجوية  ”املركبة  إن   ،BAE Systems Air
MAGMA تعترب مثاال حيا عىل الثامر التي ميكن أن 
نجنيها من وراء التعاون مع العقول املستنرية والنابهة 
خطوات  تعزيز  حيث  من  الربيطانية  الجامعات  يف 
البحث واالبتكار“. وأضافت أن ”رشاكتنا مع جامعة 
التقنيات،  أحدث  تحديد  يف  ساهمت  مانشسرت 
الطائرة،  جنيحات  عن  االستغناء  تقنية  بينها  ومن 
للجدوى  كدراسة  بدأ  ما  تحويل  أيضا يف  وساهمت 
إىل تقنية متكاملة يف غضون شهور قليلة. كام تثبت 
هذه التقنية كيفية تطبيقها يف العامل الواقعي، وآمل 
من  جديد  جيل  إلهام  يف  التجارب  تلك  تنجح  أن 

املهندسني والعلامء الذين نحتاجهم بشدة“.
وأضاف بيل كروذر، كبري الباحثني األكادمييني ومدير 
نشعر  ”أننا  مانشسرت،  بجامعة   MAGMA مرشوع
لنكون  علينا  االختيار  وقع  أن  بعد  والرسور  بالفخر 
الوسائل  لتغيري  املبذولة  الطويلة  الجهود  من  جزءا 
الذي  األمر  الطائرات،  يف  التحكم  يف  املستخدمة 
فتل  بكيفية  املتعلق  االبتكار  إىل  أخرى  مرة  يعيدنا 
رايت.  األخوين  يد  عىل   wing warping األجنحة 
لقد كان هذا املرشوع فرصة عظيمة بالنسبة للطالب 
للمشاركة فيه“. وأبرز كروذر أن االبتكار الحقيقي يف 
اإللهام  يتعلق بعدة لحظات من  الهندسة ال  مجال 
لعدة  عملية  حلول  إيجاد  بكيفية  يتعلق  ما  بقدر 

مئات من التحديات الفنية الصغرية.
 BAE Systems وأوضح كروذر أن ”رشاكتنا مع رشكة
منحتنا الحرية الالزمة كجامعة للرتكيز عىل البحوث، 
التطبيقات  عن  البحث  ملهمة  الرشكة  تفرغت  فيام 
الصناعية. لقد صنعنا أول نافث لتوجيه الدفع السائل 
طريق  عن   fluidic thrust vectoring nozzle
الصمغ  باستخدام  معها  بالستيكية  قطع  عدة  لصق 
الشعر  مبجفف  الخاصة  املروحة  عىل  تجربته  ثم 
 BAE رشكة  تقوم  واليوم،  تقريبا.  عاما  ثالثني  قبل 
املصنوعة  ملكوناتنا  األبعاد  ثالثية  بطباعة   Systems

من مادة التيتانيوم ، ونقوم بتجربتها حاليا عىل ظهر 
أحد املحركات النفاثة عىل منت طائرة صممها وبناها 
فريق املرشوع خصيصا لهذا الهدف. تلك كانت آخر 

خطوة توصلنا إليها“.

التحكم يف توزيع األجنحة: امتصاص الهواء القادم من 
محرك الطائرة ثم نفثه بأرسع من الصوت من خالل 
فتحات ضيقة حول الحافة الخلفية للجناح من أجل 

التحكم يف الطائرة.
 :Fluidic Thrust Vectoring توجيه الدفع السائل
املنافث  نفث  طريق  عن  الطائرة  يف  التحكم 
(الرشاشات) الهوائية داخل النافث من أجل انحراف 
الالزمة  القوة  وتوليد    exhaust jet العادم  رشاش 

للتحكم.

عىل  التعاون  من  يتجزأ  ال  جزءا  التجارب  تشكل 
والباحثني   BAE Systems بني رشكة الطويل  املدى 
وتطوير  الستنباط  الربيطانية  والحكومة  األكادمييني 
وسيتم  الجنيحات،  عىل  تعتمد  ال  طريان  تقنيات 
استخدام املعلومات إلفادة برامج البحوث املستقبلية. 
أداء  لتحسني  أخرى  تقنيات  استنباط  حاليا  ويجري 
العلوم والتكنولوجيا  بالتعاون مع منظمة  الطائرات 
التابعة لحلف شامل األطليس (الناتو). وميثل االبتكار 
 BAE لرشكة  بالتسبة  املهمة  الرتكيز  نقاط  إحدى 
Systems، السيام وأن الرشكة قد استثمرت 4,4 مليار 
جنيه إسرتليني يف مجال البحوث والتطوير عىل مدار 
السنوات الخمس املاضية. وقد أنفقت الرشكة مليار 
عام 2016 وحده،  والتطوير يف  البحوث  دوالر عىل 
منها 10,7 مليون جنيه إسرتليني للدخول يف رشاكة 
مع الجامعات الربيطانية الكربى يف مجاالت مختلفة 
والذكاء  املتقدم  والتصنيع  املستنبطة  املواد  مثل 
االصطناعي واملركبات الجوية واختبار أجهزة الطريان. 
لتمويل  اسرتاتيجية  استثامرات  الرشكة  ضخت  كام 
مثل  الجوي  الفضاء  مجال  يف  ناشئة  تقنيات  عدة 
 SABRE air-breathing املحرك الصاروخي املتنفس
 Reaction رشكة  مع  بالتعاون   rocket engine
عىل  القامئة  القيادة  قمرة  وتقنية   Engines Ltd
الواقع املختلط mixed reality بالتعاون مع جامعة 
يف  للتحكم  فريدة  تقنية  إىل  باإلضافة  برمنجهام، 

الطريان بالتعاون مع جامعة مانشسرت.
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استعراض  فريق  قائد  لوبيز،  بول  الرائد  وقال 
املشرتك  االستعراض  إن   ،F-22 Raptor الطائرة 
الجيش األمرييك وامتيازه، وأثنى  عكس احرتافية 
الفعال  الدور  بفضل  الصيانة  فريق  عىل  لوبيز 
إىل  املهمة  هذه  لتحويل  الفريق  به  قام  الذي 
إىل  جنبا  الجو  يف  التحليق  ”إن  قال  واقع، حيث 
من  فريدة  تجربة  كان  الزرق“  ”املالئكة  جنب 
قيادة  قمرة  من  املشهد  هذا  رؤية  وإن  نوعها، 

الطائرة F-22 Raptor تجربة ال ميكن نسيانها“.
وقد بدأت فكرة التشكيل املشرتك الفريد عندما 
 3G Aviation لفريق  املشارك  املؤسس  تواصل 

Media، دوجالس جلوفر الذي يعترب العقل املدبر 
طائرات  من  مكون  تشكيل  تنسيق  عملية  وراء 
األمرييك  البحرية  بسالح  الرائد  مع  مختلفة، 
 Blue Angels #4 لفريق  التابع  مولينز  جيف 
حول إمكانية مشاركة كال الفريقني يف استعراض 
مشرتك. وبعد أربعة أشهر من املناقشات بني كال 
تحقق  املشاركة  الطائرات  واستعراض  الفريقني 
الحلم إىل واقع عندما حلقت أول طائرة مقاتلة يف 
العامل من الجيل الخامس جنبا إىل جنب طائرات 
األمريكية  للبحرية  التابعة  الزرق“  ”املالئكة 

الشهرية املعروفة بلونيها األزرق والذهبي. 

تحديث الطائرة F-22 ملواجهة التهديدات الناشئة
تعترب الطائرة F-22 أهم عنرص من عنارص ”فريق 
 Global Strike Task “الكوين الهجومي  العمل 
 F-22 ويضم الجيل الخامس من الطائرة ،Force
والرسعة  التسلل  عىل  القدرة  من  فريدا  مزيجا 
وخفة الحركة والوعي امليداين، األمر الذي يجعلها 
واحدة من أفضل الطائرات املقاتلة عىل مستوى 
عىل  يعتمد  الذي  تسليحها  نظام  بفضل  العامل 
أرض   – جو  والصواريخ  جو   – جو  الصواريخ 
 F-22 الطائرة  وتتميز  املدى.  البعيدة  الفتاكة 
العالية  والقدرة  الطريان  عىل  الفائقة  بقدرتها 
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عىل املناورة وأجهزتها املالحية املتكاملة وقدرتها 
الفريدة عىل الطريان لساعات طويلة دون توقف، 
وهو ما يجعلها متثل طفرة استثنائية حقيقية يف 

عامل الطائرات املقاتلة.
مهمة  تعترب  بقدرات   F-22 الطائرة  وتتميز 
القرن  يف  األمرييك  الجو  سالح  ملهام  بالنسبة 
عىل  قادرة  يجعلها  ما  وهو  والعرشين،  الحادي 
فرض السيطرة الجوية برسعة ومن عىل مسافات 
مع  التعامل  عىل  قدرتها  إىل  باإلضافة  بعيدة، 
الجوية  األسلحة  منع  تحاول  قد  تهديدات  أي 
والبحرية والربية من فرض سيطرتها. كام أن قدرة 
التعبوية  املعلومات  جمع  عىل  الفائقة  الطائرة 
القوات  متكن  الصديقة  العنارص  مع  وتبادلها 
مع  االشتباك  من  التحالف  وقوات  األمريكية 
ميداين،  وعي  أفضل  عىل  بناء  املعادية  األهداف 
باإلضافة إىل زيادة قدرة طائرات التحالف األخرى 

عىل البقاء يف الجو لساعات أطول.
متطور  استشعار  نظام   F-22 الطائرة  ومتتلك 
للغاية مينح قائدها القدرة عىل تعقب الصواريخ 
عليها  النار  وإطالق  هويتها  وتحديد  جو   – جو 
وتدمريها قبل أن تتعرض الطائرة لرصد الطائرات 
التطورات  تساهم  ذلك،  عىل  عالوة  املعادية. 
القيادة  قمرة  تصميم  عىل  أدخلت  التي  املهمة 
وأنظمة االستشعار يف تحسني الوعي امليداين لدى 
يف  للدخول   F-22 الطائرة  تجهيز  وعند  قائدها. 
اشتباكات 

طراز  من  صواريخ  بستة  تسليحها  يتم  جوية، 
طراز  من  وصاروخني   AIM-120 AMRAAM
الطائرة  تتمتع  كام   AIM-9 Sidewinders
مهاجمة  عىل  فريدة  بقدرة  أيضا   Raptor
األهداف األرضية، وميكنها حمل قنبلتني من نوع 
املبارش  املشرتك  الهجوم  قنابل  من    GBU-32
زنة 1,000   Joint Direct Attack Munitions
رطال. ومن املتوقع تعزيز قدرات الطائرة بإضافة 
جهاز رادار متطور ومثاين قنابل من القنابل ذات 
 Raptor الطائرة  ستحمل  كام  الصغري.  الحجم 
طراز  من  صاروخني 

عند   AIM-9 طراز  من  وآخرين   AIM-120
تجهيز الطائرة لشن عمليات هجوم جو – أرض. 
للمالحة  مجوقلة  أجهزة  الطائرة  ستستخدم  كام 

ودعم إليصال األسلحة.
الخاصة  التقنيات  تشهده  الذي  التطور  ومع 
 F-22 الطائرة  قدرة  ستتزايد  والتخفي  بالتسلل 
عىل البقاء يف الجو باإلضافة إىل قدرتها التدمريية 
ضد الصواريخ جو – جو و أرض – جو، األمر الذي 
ال مينحها القدرة عىل حامية نفسها فحسب، بل 
الطائرة  وتتمتع  أيضا.  األخرى  األسلحة  وحامية 
انسيايب ذيك وقوة عزم كبرية تسمح لها  بتصميم 
بالطريان برسعة أكرب من رسعة الصوت (أكرث من 
جهاز  أي  استخدام  إىل  الحاجة  دون  ماخ)   1,5
وهي   ،afterburner الدفع  قوة  لزيادة  إضايف 
امليزة التي يُطلق عليها اسم Supercruise ومن 
الطريان  حدود  مخطط  زيادة  امليزة  هذه  شأن 
 F-22 للطائرة  operating envelope التشغيلية
املدى  أو  الرسعة  حيث  من  سواء  كبرية  بدرجة 
عن أي طائرة مقاتلة أخرى يف الوقت الحايل التي 
املستهلك  املخطط  هذا  استخدام  عليها  يتعني 
القدرة  وتأيت  الصوت.  إىل رسعة  للوقود يك تصل 
عىل الرصد واملراقبة والقدرة عىل الطريان برسعة 
عنرص   F-22 للطائرة  لتحقق  الصوت  من  أرسع 

املفاجأة يف أي بيئة تعبوية. 
الطائرة  تصميم  وتحسني  اختبار  جرى  وقد 
أثناء  كبرية  بدرجة  االنسيابية  الناحية  من   F-22
تصميام  الطائرة  منح  أجل  من  التطوير  عملية 
مفاتيح  وتحسني  متطورا  إيروديناميكيا 

F-22

 –
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 thrust الدفع  وتوجيه  الطائرة  يف  التحكم 
vectoring وزيادة معدل العزم يف مقابل الوزن 
الذي يسمح للطائرة بالتفوق عىل كافة الطائرات 
بني  الجمع  أن  املؤكد  ومن  واملنتظرة.  الحالية 
أجهزة  وإضافة  التسلل/التخفي  عىل  القدرة 
برسعة  الطريان  عىل  والقدرة  املتكاملة  املالحة 
أعىل من رسعة الصوت ستساهم إىل حد كبري يف 
  engagement envelope تقليص نطاق االشتباك
العدو  قدرة  وتقزيم  جو   – أرض  الصواريخ  مع 
واالشتباك معها. كام   F-22 الطائرة عىل مالحقة 

لدى  الصيانة  وسهولة  االعتامدية  زيادة  تساهم 
إلصالح  الالزمة  العاملة  اليد  خفض  يف  الطائرة 
أكرب.  بكفاءة  العمل  عىل  قدرتها  ورفع  الطائرة 
االعتامدية  مستوى  أن  عن  تتحدث  تقارير  مثة 
وسهولة الصيانة لدى الطائرة F-22 أفضل من أي 

طائرة مقاتلة أخرى يف التاريخ.

F-22

املتطورة  التكتيكية  املقاتلة  الطائرة  دخلت 
بعد   1986 عام  يف  والرتخيص  التجريب  مرحلة 

YF- و   YF-22 االختبارية  الطائرة  نجحت  أن 
عام  أواخر  يف  األوىل  رحلتهام  استكامل  يف   23
النموذج  عىل  االختيار  وقع  النهاية،  ويف   .1990
YF-22 من بني النموذجني لتبدأ مرحلة التطوير 
الهنديس والتصنيع يف عام 1991 بعد التوقيع عىل 
مع رشكتي  واملحرك  الطائرة  تطوير جسم  عقود 
لوكهيد/بوينج و Pratt & Whitney عىل التوايل. 
وشملت مرحلة التطوير الهنديس والتصنيع إجراء 
اختبارات مكثفة عىل األنظمة واألنظمة الثانوية 
واختبارات الطريان مبراقبة تسع طائرات يف قاعدة 
أول  وجرت  كاليفورنيا.  بوالية  الجوية  إدواردز 
الهنديس والتصنيع يف  التطوير  رحلة بعد مرحلة 
اختبارات  من  الطائرة  انتهاء  وبعد   ،1997 عام 
الطريان جرى استخدامها الختبارات النريان الحية. 
ومن ثم، حصل املرشوع عىل املوافقة الالزمة لبدء 
مرحلة اإلنتاج األويل مبعدالت قليلة يف عام 2001، 
وعمليات  األوىل  التشغيل  اختبارات  وانتهت 
التقييم عىل يد خرباء مركز االختبارات التشغيلية 
عام  يف  األمرييك  الجو  لسالح  التابع  والتقييم 
2004. وبعد دخول تصميم الطائرة وبقية عنارص 
املرشوع األخرى مرحلة النضوج متت املوافقة عىل 
 .2005 عام  يف  معدل  بأقىص  اإلنتاج  عملية  بدء 
قصرية  ملدة   F/A-22 اسم  الطائرة  عىل  وأُطلق 
عام  ديسمرب  شهر  يف   F-22A إىل  يتغري  أن  قبل 
الجوي“  والتديب  التعليم  ”قيادة  وتعترب   .2005
الجوية  ”القوات  و  الجوي“  القتال  و”قيادة 
التابلعة  القيادات  الهادئ“ أهم  للمحيط  التابعة 

F-22 لسالح الطريان التي تستخدم الطائرة
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منها  ومتعددة  مختلفة  اإلعالمي  اإلرهاب  وأشكال 
شن حمالت إعالمية حاقدة عرب االعالم الرسمي لدولة 
معادية لدول أخرى بغرض النيل من مكانتها ولخدمة 
العنف  عىل  التحريض  خطابات  مشبوهة،  أجندات 
متويل  املجتمعات،  وأمن  استقرار  لزعزعة  والكراهية 
األجنبية،  الصحف  عىل  واالستحواذ  الكرتونية  مواقع 
اعتبارات  عليها  يغلب  خاصة  إعالمية  قنوات  متويل 
إنشاء  الطائفية،  واالعتبارات  السيايس  املال  تأثري  مثل 
حسابات وهمية عىل شبكات التواصل االجتامعي لزرع 
اىل  باإلضافة  الواحد،  املجتمع  عنارص  وتفكيك  الفتنة 
مامرسات التضليل والتعتيم اإلعالمي التي قد متارسها 
التي تفضح  الحقائق  دولة باتجاه شعبها لتغييبه عن 
دول  تجاه  املتطرفة  ومامرساتها  اإلرهابية  مخططاتها 

أخرى.
يقوم  وما  الرخيص  القطري  باإلعالم  يذكرنا  ذلك  كل 
منتصف  منذ  وخبيثة  رشسة  إعالمية  حملة  من  به 
تسعينات القرن العرشين  ضد دول العامل العريب ودول 
اإلفالس  مرحلة  اىل  وصل  الخليجي  التعاون  مجلس 
تعكسه الرسائل اإلعالمية املزيفة واملتناقضة التي تفتقر 
اىل أبسط القواعد املهنية واألخالقية يف االعالم، فاملتابع 
يشعر  أزمتها  ملواجهة  القطرية  اإلعالمية  للسياسة 
بالتخبط الواضح يف تغطيتها لألخبار واألحداث وذلك 
عرب محاوالتها املستميتة لإلساءة إىل دول الرباعي العريب 
الصحف  بعض  من  الصادرة  اإلعالمية  املواد  بتحوير 
اإلعالميني  بعض  ذمم  رشاء  العاملية،  األنباء  ووكاالت 
الدول  تشويه  تستهدف  إعالمية  مواد  عىل  للحصول 
جهات  من  إعالميني  بخرباء  واالستعانة  لها،  املقاطعة 
اإلعالمية  والربامج  الخطط  لتقديم  إرهابية  خارجية 
القطرية التي تهدف اىل تحسني صورة تنظيم الحمدين 
 ” تقرير مجلة  ولعل  املقاطعة.  الدول  وتشويه صورة 
ذا فيديراليست“ األمريكية واملنشور مؤخرا دليل يؤكد 

 ...

 . :

 -

عىل تخبط النظام القطري تعدى كل ما سبق ووصل 
اىل حد استقطاب الوسائل اإلعالمية املناهضة للرئيس 
مشبوهة  إعالمية  حمالت  لشن  واستغاللهم  األمرييك 

ضد شخصيات معارضة لسياستها! 
خالصة القول، رغم كل األموال الطائلة والضائعة عىل 
االعالم املزيف اال ان النظام القطري مل ينجح يف تحقيق 
مبتغاه بل واصل يف سياسته املتخبطة وتعميق األزمة 
غري مكرتث باألمن اإلقليمي الذي يتموضع فيه جغرافيا، 
املدرجة عىل  والكيانات  الجمعيات  متويل  يف  وأستمر 
لوائح اإلرهاب وكذلك منابرها وقنواتها اإلعالمية صاحبة 
األخبار الكيدية املفربكة، وهذا يرجعنا اىل أساس الخالف 
املعادي  القطري  النظام  مامرسات  عىل  يرتكز  الذي 
لألمن القومي الخليجي يف تقديم الدعم املايل والسيايس 

واإلعالمي لخدمة تنظيامت إرهابية متطرفة.
السطر األخري...

 « ان التضليل الدبلومايس الذي تستخدمه حكومة قطر 
بتشويه الحقائق وتحوير الوقائع رسعان ما سينكشف 
للعامل ، فقطر متهمة- باألدلة- بالتآمر عىل شقيقاتها، 
وبدعم اإلرهاب ، وبتمويل اإلرهابيني، فهل هناك جرم 
أكرب من ذلك؟!» من كتاب (املقاطعة) ملحمد الحامدي 

.2019 ،
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من جانبها قالت سمت.فينا أجاي كومار، زوجة 
إن  الدفاعي،  اإلنتاج  أجاي كومار، وزير  الدكتور 
وزارة الدفاع أطلقت الغواصة يف مومباي بتاريخ 
محلياً  املبنية  السفينة  وتسلط   .2019 مايو   6
الضوء عىل نجاح برنامج بناء الغواصات الوطنية 
يف  ”صنع  الهندية  الحكومة  سياسة  مبوجب 
الهند“ ”Make in India“. تم طلب الغواصات 
الهند يف عام 2005، وتم تزويد  الست من قبل 
الغواصات املصّنعة بعدد من املعدات املصنوعة 
متناهية  الصناعية  املنشآت  بواسطة  الهند  يف 
واملدربة  املؤهلة  واملتوسطة  والصغرية  الصغر 
السليمة  القاعدة  تشكل  والتي  عالياً،  تدريباً 
الهند.  يف  الغواصات  لبناء  اإليكولوجي  للنظام 
 INS عقب بدء تشغيل غواصة Vela جاء إطالق
 INS Karanj يف ديسمرب 2017 وإطالق Kalvari

يف يناير 2018.
لسلسلة  اآلن   INS Vela تخضع  أن  املقرر  من 
من التجارب يف امليناء والبحر بإدارة فريق رشكة 
بإدماج  أيًضا  سيقومون  الذين  املهرة،   MDL
املعدات واآلليات عىل منت الغواصة قبل تسليمها 

إىل البحرية الهندية.
أشارت مجموعة Naval إىل أن برنامج الغواصة 
P75 يُربز مدى نجاح جهود نقل التقنيات، نظرًا 
الصدد  هذا  ويف  الغواصات.  بناء  عملية  لتعقيد 
قال ”مايس بيغوس“ نائب الرئيس األول للتنمية 
 Naval البحرية  املجموعة  يف  الدولية  الصناعية 
Group: ”تفخر Naval Group بتأكيد التزامها 
 P75 برنامج  ويعترب  الهند.  تجاه  األجل  طويل 

 :INS VELA
Scorpene

P75 Scorpène INS VELA
 (Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL

 .

.(TOT)
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تم  التي  االسرتاتيجية  للرشاكة  الرئييس  العنرص 
بناؤها يف مجال بناء الغواصات عىل مدى العقود 
اإلطالق  هذا  وميثل  وفرنسا.  الهند  بني  املاضية 
الصناعي  الربنامج  لهذا  جديدة  مهمة  مرحلة 
عىل  لالعتامد  منوذجاً  ويعّد  نوعه،  من  الفريد 

الذات يف البحرية الهندية“. 
هذه  من  االستفادة  خالل  ”من  قائالً:  وأضاف 
تلتزم  ورعايتها،  الهند  يف  واملهارات  الخربات 
يف  التوطني  مستوى  بتعزيز   Naval Group
املرشوعات املستقبلية للبحرية الهندية بدعم من 

الحكومة الهندية“.
متكن الرشكاء املحليون من اعتامد وإدماج معايري 
 Naval Group مجموعة  ومتطلبات  وتدابري 
الصارمة والخاصة بالجودة يف مؤسساتهم، وذلك 
والخربات  املهارات  من  االستفادة  خالل  من 
اتفاقية  عن  وفضالً  الحالية.  اإلنجاز  وسجالت 
وقعت  غواصات،  لبناء   (ToT) التقنيات  نقل 
 Naval مجموعة  مع  عقود  ثالثة   MDL رشكة 
ملعدات  والتسليم  والرشاء   / للتصنيع   Group
 MPM وعنارص مختارة للغواصات معروفة باسم
  ((Mazagon Dock Procured Material
.Scorpène لرتكيبها يف هذه الغواصات من طراز

 ،Naval Group India مجموعة  تكليف  تم 
 Naval Group لـمجموعة  تابعة  رشكة  وهي 
 MPM باملسؤولية عن توطني عنارص ،in India
مختارة من الغواصات من رقم 3 إىل 6،. ومن ثم 
ثالث رشكات  مع  اسرتاتيجية  يف رشاكات  دخلت 

من بينها SEC Industries Private Limited، يف 
حيدر أباد لتصنيع من عنارص MPM امليكانيكية، 
حيدر  يف   ،  HBL Power Systems Limitedو

 Flash اإللكرتونية، و MPM أباد لتصنيع عنارص
Forge Private Limited لتشكيل العنارص.
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Artificial
High-G dogfights   (Intelligence (AI

.
تطور الذكاء االصطناعي إىل أن أصبح يشكل تحديا 
للعقل البرشي يف ألعاب البوكر والشطرنج واأللعاب 
 Dota 2 الحربية االسرتاتيجية عىل شبكة اإلنرتنت مثل
و StarCraft II رغم أنه مل يسبق للذكاء االصطناعي 
جوية  معركة  أي  يف  املقاتل  البرشي  الطيار  هزم  أن 
يف  سيتغري  الوضع  هذا  ولكن  التسارع،  شديدة 
العسكرية ملشاريع  ”الوكالة  املستقبل حيث تسعى 
 Defense Advanced Research “البحوث املتقدمة
Projects Agency (DAPRA) حاليا ألمتتة املعارك 

جو – جو، وهو ما يتيح وقتا لالستجابة والتعامل مع 
الطيارين  كاهل  عن  العبء  وتخفيف  اآلالت  رسعة 

من أجل الرتكيز عىل املعركة الجوية األكرث أهمية.
املعارك  مهمة  إسناد  إن  العسكرية  الوكالة  وتقول 
الجوية للذكاء االصطناعي ليست مجرد إعداد طيارين 
مقاتلني آليني بقدر ما هي منح الطيارين الثقة الالزمة 
عنارص  مجرد  من  الطيارين  تحويل  عملية  وترسيع 
عسكريني  قادة  إىل  الطائرة  تشغيل  عن  مسؤولة 
الطيارون إسناد مهام  أراد  إذا  حقيقيني. ورغم هذا، 

القتال الجوي الديناميكية إىل أجهزة آلية شبه ذاتية 
الذكاء  عىل  فإن  القيادة،  قمرة  داخل  من  مجوقلة 
االصطناعي أن يثبت قدرته عىل التعامل مع األمور 
البديهية األساسية. لذلك، أعلنت الوكالة العسكرية 
 Air Combat الجوي“  القتال  ”تطوير  برنامج  عن 
Evolution (ACE) الذي يرمي لزيادة ثقة العنرص 
البرشي يف التقنيات العسكرية املستقلة عن طريق 
إدارة  يف  معا  واآليل  البرشي  العنرصين  استخدام 

املعركة الجوية كأول تحد يتصدى له الربنامج.
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برامج  أحد  الجوي“  القتال  ”تطوير  برنامج  ويعترب 
 Strategic االسرتاتيجية“  التكنولوجيا  ”مكتب 
Technology Office (STO)  العديدة ويرمي إىل 
تطبيق رؤية الوكالة العسكرية فيام يتعلق ب ”حرب 
تستهدف  التي   “mosaic warfare” الفسيفساء“ 
إخراج الصور الذهنية املتعلقة بخوض الحروب من 
مزيج  إىل  (املأهولة)  البرشية  األنظمة  عىل  تركيزها 
اآللية  واألنظمة  (املأهولة)  البرشية  األنظمة  من 
(غري املأهولة) األقل تكلفة. وميكن التعجيل بتطوير 
متاحة  الفرصة  وستكون  األنظمة،  هذه  واستخدام 
مع  التعامل  أجل  من  التكنولوجيا  لتحديث  أمامها 
التهديدات املتغرية. وتقوم الفكرة هنا عىل الربط بني 
الطائرة املأهولة واألنظمة غري املأهولة األقل تكلفة 
بكثري من أجل وضع فسيفساء ”mosaic“  (سيناريو) 
 “pieces” ”قطعة“  كل  تركيب  إعادة  خاللها  ميكن 
استبدالها  أو  مختلفة  نتيجة  عىل  للحصول  بسهولة 
برسعة عند تعرضها للدمار، وهو ما يؤدي إىل امتالك 

آلة حربية أكرث قوة وقدرا عىل التدمري.
وطبقا لربنامج ”تطوير القتال الجوي“، سيتم تدريب 
االشتباك  قواعد  عىل  االصطناعي  الذكاء  أنظمة 
األساسية  العسكرية  املناورات  من  ابتداء  الجوي، 
  non-linear الالخطية  القتالية  باملواقف  وانتهاء 
املعارك  طبيعة  أن  ورغم  كبرية.  بدرجة  الديناميكية 
الجوية الخطية إىل حد بعيد إال أن من السهل تحديد 
وقياس نتائجها بطريقة موضوعية باإلضافة إىل القيود 
بالطائرات.  الخاصة  للديناميكيات  الفعلية  املستقلة 
واالختبار  بالدراسة  حالة جديرة  أيضا  يجعلها  وهذا 
خرباء  ويتوقع  املتقدمة.  التكتيكية  لألمتتة  بالنسبة 
برنامج ”تطوير القتال الجوي“ مراقبة عملية التوسع 
تحديثات  بفضل خضوع  االصطناعي  الذكاء  أداء  يف 

األنظمة الخاصة بالتدريب واألداء للمراقبة والدراسة 
املستقلني  التدريب  طياري  جانب  من  اللصيقتني 
التكتيكات  تعزيز  أجل  من  املتخصصني   والخرباء 

(األساليب) والتقنيات بشكل متواز.
ويرى املقدم طيار يف سالح الجو، دان جافورسيك، أن 
مبكتب  الجوي“  القتال  ”تطوير  برنامج  مدير  تعيني 
العسكرية  للوكالة  التابع  االسرتاتيجية  التكنولوجيا 
رضورية  خطوة  يعترب  املتقدمة،  البحوث  ملشاريع 
غري  العنارص  فيها  تقاتل  حرب  أي  ملستقل  بالنسبة 
وقال  املأهولة.  األنظمة  جنب  إىل  جنبا  املأهولة 
الذكاء  فيه  يكون  نتوقع مستقبال  ”نحن  جافورسيك 
االصطناعي مسؤوال عن التعامل مع عمليات املناورة 
الجوية  املعركة  أثناء  الثانية  من  تتم يف كسور  التي 
التي تقع يف مرمى البرص، ومن ثم الحفاظ عىل أرواح 
الطيارين، كام أنها تصبح أكرث فاعلية عند إدارة أعداد 
كبرية من األنظمة غري املأهولة عرب شبكة عنكبوتية 

من املؤثرات القتالية».
االفرتاضية  االختبارات  أنه عقب  وأضاف جافورسيك 
تخطط الوكالة العسكرية ملشاريع البحوث املتقدمة 
الجوية عىل  باملعركة  الخاصة  اللوغاريتامت  لتجربة 
النهاية  منوذج مصغر من الطائرة، وهو ما يؤدي يف 
فريق مأهول – غري مأهول شامل حي  إىل تشكيل 
ويرى  املستقبل.  يف  تشبيهية  طائرة  عن  مسؤول 
جافورسيك أن سيناريوهات االشتباك الجوي ستزداد 
صعوبة وواقعية بعد أن يثق الطيارون البرشيون بأن 
عند  الثقة  تستحق  االصطناعي  الذكاء  لوغاريتامت 
والتي  الواضحة  املحدودة  السلوكيات  مع  التعامل 
ملشاريع  العسكرية  الوكالة  بها.وتبحث  التنبؤ  ميكن 
من  كبرية  مجموعة  عن  حاليا  املتقدمة  البحوث 
الرشكات  مقرتحات  لسامع  مستعدة  وهي  الحلول، 

الصغرية والعلامء األكادمييني وحتى مطوري األلعاب 
من ذوي الخربة السابقة املحدودة داخل وزارة الدفاع. 
اسم  عليها  أطلق  خطة  إطار  يف  البحث  هذا  ويأيت 
 ،AFWERX وستقوم ،“,AlphaDogfight Trials”
باالبتكار،  معنية  الجو  لسالح  تابعة  هيئة  وهي 
باستنباط حلول جديدة ملواجهة تحديات سالح الجو.

املرشوع،  من  األوىل  املرحلة  نحو  رسيعا  وللتحرك 
ستقوم الوكالة العسكرية ملشاريع البحوث املتقدمة 
السلوكيات  أمتتة  عىل  تركز  التي  الجهود  برعاية 
وسيقوم  الجوية.  املعارك  أثناء  الفردية  التكتيكية 
أول  يعترب  الذي   ،AFWERX Challenge تحدي 
الذكاء  لوغاريتامت  بوضع  للتجارب،  فني  مجال 
بعضها  ضد  الجوية  باملعركة  الخاصة  االصطناعي 
البعض يف منافسة أشبه ما تكون بالدورة الرياضية. 
والصغرية  الجديدة  والرشكات  األفراد  ويستطيع 
واملشاريع العمالقة والباحثون األكادمييون واملختربات 
املعينة  للتحديات  بالنسبة  حلولهم  طرح  البحثية 
إطار تحدي  األمرييك يف  الجو  التي سيطرحها سالح 

AFWERX Challenge
وخالل تلك املراحل األوىل ستكون التحديات مفتوحة 
وسرتمي إىل تسهيل الحوار والتعاون، أي أنه سيكون 
بإمكان املشاركني أن يروا مقرتحاتهم وأن يعلقوا عليها 
ذلك،  وبعد  أيضا.  عليها  يصوتوا  وأن  يحددوها  وأن 
سيتم دراسة تلك الحلول من قبل سالح الجو األمرييك 
، وسيتم التواصل مع أصحاب الحلول الفائزة إلجراء 
يف  يحدث  أن  ميكن  ما  وهو  املناقشات،  من  املزيد 
إطار حدث عام أو من خالل مناقشات مغلقة. ويف 
النهاية، سيتم متويل الحلول التي وقع االختيار عليها 
متهيدا إلجراء البيانات العملية واالختبارات، ورمبا تم 
منح عقود عسكرية للفائزين. وأضاف جافورسيك أن 
”تحدي AFWERX Challenge يرمي إىل استكشاف 
أفضل مطوري اللوغاريتامت يف مجال محاكاة املعارك 
يساعدوننا  أن  منهم  نريد  فنحن  واأللعاب.  الجوية 
يف وضع املبادئ األساسية للذكاء االصطناعي الالزمة 
اتخاذ  سيتم  أساسها  عىل  والتي  االصطناعي،  للذكاء 

الخطوة التالية“.
وال يحتاج تحدي AFWERX Challenge إىل نرش 
تجارية  أرسار  أي  إفشاء  إىل  أو  اإلنرتنت  بروتوكول 
إرفاق  للمشاركني  ميكن  ولكن  مالية،  معلومات  أو 
ملفاتهم (يف نافذة املتصفح عىل سطح املكتب) التي 
لن يستطيع أحد االطالع عليها باستثناء فريق التقييم 

التابع لسالح الجو األمرييك.
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ذات   UAS طيار  بدون  الطائرات  توفر  وسوف 
واملراقبة  االستخبارات  خدمات  العمودي  اإلقالع 
 (ISTAR) واالستطالع األهداف  واالستحواذ عىل 
للقوات البحرية امللكية الكندية وقيادة العمليات 
عىل  والدولية  املحلية  للعمليات  وذلك  الخاصة، 
حد سواء. وسوف يتم تزويد النظام، الذي يعتمد 
 UMS طراز  من  طيار  بدون  الطائرات  عىل 
أنظمة  من  بعدد   ،SKELDAR V-200 UAS
النشطة  املصفوفة  رادار  ذلك  يف  مبا  االستشعار، 
إلكرتونياً (AESA) وكامريا األشعة تحت الحمراء 

.(EO / IR) الكهروضوئية
املنتدب  العضو  أوب،  روبرت  قال  جانبه  من 
بفوزنا  سعداء  ”نحن  كندا:  يف   QinetiQ لرشكة 
بهذا العقد لتوفري الوعي املحيطي البالغ األهمية 

عرب األفق للقوات البحرية امللكية الكندية وقيادة 
تكتيكية  مزايا  يعطي  وهذا  الخاصة.  العمليات 
الخطر عىل  أدىن حد من  إىل  التقليل  للقادة مع 
للعقد  ونتيجة  واألفراد.  املأهولة  املروحيات 
الوظائف  من  كبري  عدد  لرؤية  سعداء  سنكون 
ألربتا، حيث  منطقة جنوب  إنشاؤها يف  تم  التي 
للطائرات  والعمرة  اإلصالح  تنفيذ خدمات  سيتم 

بدون طيار“.
ويف هذا السياق أضاف إيان فاريل، العضو املنتدب 
لألعامل الدولية يف QinetiQ: ”يعترب النمو الدويل 
ولجعل   ،QinetiQ اسرتاتيجية  من  أساسياً  جزءاً 
ذلك ممكناً، فإننا نواصل القيام باستثامرات كبرية 
يف مؤسسات أعاملنا الفرعية وعمليات االستحواذ 
مهمة  إثبات  نقطة  العقد  وميثل هذا  التكميلية. 

االستثامر  ساعد  لقد  االسرتاتيجية.  هذه  توفرها 
الذي قمنا به يف كندا عىل تأمني أكرب عقد كندي 
حتى اآلن، وهو يوفر لنا أساًسا قويًا لطرح املزيد 
السوق  يف   QinetiQ وخدمات  منتجات  من 

الكندية وغريها“.

رئيسيني  رشكاء  أربعة  مع   QinetiQ ستعمل 
لتقديم خدمات االستخبارات واملراقبة واالستحواذ 

.(ISTAR) عىل األهداف واالستطالع
Canadian-UAV: هذه الرشكة عبارة عن مزود 
حلول مقره مدينة كالغاري Calgary، يركز عىل 
املركبات  لتطبيقات  أوالً  السالمة  بيانات  حيازة 
 CUAV الجوية غري املأهولة. وتوفر هذه الرشكة
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طيار  بدون  الطائرات  حلول  من  مجموعة 
املصممة ألغراض خاصة واملبتكرة ألجل البيئات 
املتطور رضوريًا  التصوير  الصناعية، حيث يكون 

للمسح عىل أساس تكراري أو ثابت.
واملدير  الرئيس  غرينوود،  شون  قال  جهته  من 
”إنه  الكندية:  طيار  بدون  للطائرات  التنفيذي 
مع  العمل  عىل  قادًرا  أكون  أن  يل  ورشف  مليزة 
القوات املسلحة الكندية و QinetiQ، وخصوصاً 
العقد  هو  هذا  الجديد.  املرشوع  هذا  يف 
بدون  الطائرات  صناعة  كانت  الذي  التأسييس 
املستوى يف  عاملية  لتصبح  تنتظره  الكندية  طيار 
ذاتياً  املسرية  الطائرات  خدمات  تقديم  مجال 
 QinetiQ تقدير  وكان  التكنولوجيا،  وتطوير 
وزارة  مع   - اآلن  حتى   CUAVS رشكة  لعمل 
تطوير  يف   Transport Canada الكندية  النقل 
عمليات الطائرات بدون طيار املتطورة والتزامها 
بدعم الرشكات الصغرية واملتوسطة املحلية - أمراً 

أساسياً لنمونا وال ميكن التقليل من أهميته“.
بني  تضامنية  رشكة  هي   :UMS SKELDAR

 ،UMS AERO Group ومجموعة Saab رشكة
الرشكة  وهي 

ة  ئد لرا ا
توفري  يف  أوروبا  يف 
مبا   ،  (UAV) املأهولة  غري  املروحيات  منصات 
املتوافقة  الدوارة   SKELDAR V-200 ذلك  يف 
الناتو، و R-350 التي ال تخضع  مع نظام حلف 
 Intrnational لتنظيامت الحركة الدولية لألسلحة
 .  Traffic in Arms Regulations- ITAR
وتشارك رشكة MS SKELDAR يف برنامج نشط 
ملجموعة  حلوًال  توفر  كام  والتطوير،  للبحث 
متنوعة وواسعة من أنظمة الدفاع واألمن املدين 
وذلك  العامل،  مستوى  عىل  البحرية  والقطاعات 
 Sentient Vision Systems نظام  بتضمني 
النطاق) يف  وتحديد  البرصي  (الكشف   ViDAR

.(VTOL) أسطول اإلقالع والهبوط العمودي
الرئيس  بيوركامن،  كافايل  أكسل  قال  جانبه  من 
”هذا   :UMS SKELDAR لرشكة  التنفيذي 
فوز بعقد مهم لنا إىل جانب رشكائنا مبا يف ذلك 
QinetiQ، وهو يؤكد التزامنا االسرتاتيجي املعلن 
العاملية بعد إعالننا  البحرية  القوات  بالعمل مع 
قامت  وقد  األملانية.  البحرية  مع  املايض  العام 
الطائرات  منصة  بتأمني  الكندية  امللكية  البحرية 

الوقود  التي ال تضم محرك  البحرية  بدون طيار 
محركات  بواسطة  بتصنيعه  نقوم  الذي  الثقيل 
هريث التي تتخذ من أملانيا مقراً لها فحسب، بل 
القدرة عىل حمل حموالت متعددة،  لديها أيضا 
وذلك من خالل أنظمة متعددة يتم تسليمها يف 

الربع الثالث من هذا العام.“
 Leonardo “تعترب ”ليوناردو :Leonardo
رشكة عاملية ذات تقنيات عالية، وهي من 
بني أفضل 10 العبني مؤثرين يف العامل 
واألمن،  والدفاع  الطريان  مجال  يف 
يف  الرئيسية  الصناعية  الرشكة  وهي 
التي   Leonardo وتتمتع  إيطاليا. 
عىل  تشتمل  بحيث   - تنظيمها  تم 
بحضور   - أعامل  أقسام  خمسة 
واململكة  إيطاليا  يف  كبري  صناعي 

املتحدة وبولندا والواليات املتحدة.
رئيس  سميث،  وين  قال  جانبه  من 
 Radar Campaigns الرادار  حمالت 
هذا  من  جزًءا  نكون  أن  ”يرسنا  ليوناردو:  يف 
رادارنا من طراز  ويوفر   .QinetiQ املرشوع مع 
جميع  يف  تضاهى  ال  قدرة   PicoSAR AESA
كام  طيار،  دون  من  للطائرات  الجوية  األحوال 
الراداري  التصوير  عىل  الدقة  عالية  قدرة  يوفر 
األريض  الهدف  ومؤرش  االصطناعية  الفتحة  ذي 
 SKELDAR لطائرة  سيتيح  الذي  املتحرك 
رسم  عىل  القدرة  بسهولة  تكتسب  أن   V-200
خرائط ومراقبة حقيقية لجميع األحوال الجوية.“

L3 Wescam: L3 WESCAM هي رشكة عاملية 
التصوير  أنظمة  رائدة يف مجال تصميم وتصنيع 

املتعددة األطياف وحلولها.
قال كامريون ماكنزي، نائب رئيس قسم املبيعات 
 :L3 Wescam العاملية وتطوير األعامل يف رشكة
”إن L3 WESCAM فخورة باختيارها من قبل 
عاملي  كمورد  دورنا  يربز  ذلك  ألن   ،QinetiQ
سوق  يف  املتقدمة  التصوير  لتقنيات  به  موثوق 
الطائرات بدون طيار. وميثل هذا الطلب العديد 
يف   WESCAM لـ  االسرتاتيجية  األوليات  من 
السوق الكندية، مبا يف ذلك كونها األوىل يف صنع 
أبراج MX Series الستخدامها من قبل البحرية 
عىل  للحصول  طلب  أول  وهو  امللكية،  الكندية 
MX-8 و MX-10D يف كندا وعقدنا األول مع 

QinetiQ يف كندا“.
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.

Saab
( IMDEX Asia 2019 )

يعد معرض IMDEX Asia حدثًا رئيسيًا لسوق 
آسيا  االتساع يف منطقة  اآلخذ يف  البحري  الدفاع 
القوي   Saab حضور  أكد  وقد  الهادئ،  واملحيط 
األمد  الطويل  الرشكة  التزام  عىل  املعرض  يف 
ألعاملها  الدعم  وعىل  سنغافورة  جمهورية  تجاه 

املتنامية يف جميع أنحاء املنطقة.
 Saab Asia من جانبه قال دين روزنفيلد، رئيس
املتميزة  بقدراتها   Saab رشكة  ”تتفرد   :Pacific
الوحيدة  الرشكة  فنحن  البحري؛  املجال  يف 
قتالية  سفن  إلنجاز  ذاتية  مهارات  متتلك  التي 
األسلحة  جميع  إىل  باإلضافة  متطورة،  وغواصات 
النريان  عىل  السيطرة  وأنظمة  واملستشعرات 
وأنظمة املراقبة واالستطالع (C2) املتممة لساحة 
املعركة البحرية. وتقوم ساب أيًضا بتطوير وتوريد 
ودعم جميع أنظمة التمكني األساسية عىل األرض 
وأمنية  دفاعية  قدرة  تضمن  والتي  الجو،  ويف 

بحرية كاملة الطيف.“
 IMDEX Asia معرض  يف   Saab عرضت  وقد 
2019 منتجات وحلوالً من محفظتها عرب املجالني 

البحري والجوي، وقد شمل هذا:
تقنيات الجيل القادم للسفن الحربية والغواصات

إحدى  وهي   ،A26 الغواصة  ببناء   Saab تقوم 
وهي  العامل،  يف  التقليدية  الغواصات  أحدث 
بالنظر  ولكن  العاملية،  للعمليات  متاماً  مالمئة 
أيًضا  فيمكن  للتعديل،  القابل  تصميمها  إىل 
لكل  املحددة  االحتياجات  يلبي  تصميمها  جعل 
دولة عىل حدة. ومتثل هذه الغواصة من الجيل 
القادم من صنع Saab إضافة إىل أسطول السفن 
السطحية من حيث التقنيات املتطورة والتصميم 
الذيك. وسوف تكون الغواصة A26 أحد األنظمة 
قدرها  بإزاحة  تتميز  حيث  الهائلة،  الدفاعية 
تحت  طويلة  صمود  وقوة  طن،   2000 حوايل 
املاء بواسطة نظام Stirling AIP، وسعة حمولة 
مرنة للغاية، كام أن القدرة املذهلة عىل التخفي، 

والقدرة الفائقة عىل جمع املعلومات 
االستخبارية، وإمكانات البحث عن 
األلغام وإزالتها باستخدام مركبات 
آلية عن بُعد وترسانة دفاعية من 

الطوربيدات الثقيلة، ما هي إال ملحة عن قدرات 
.A26 الغواصة

طلبت البحرية السويدية أول غواصتني من طراز 
A26 من الجيل القادم ستقوم Saab ببنائهام يف 
مع  وبالتوازي   .Karskrona السفن  بناء  حوض 
أيًضا   Saab ستقوم   ،A26 غواصة  بناء  برنامج 
برتقية غواصات Gotland Class التابعة للبحرية 
يف  األسطول  تحديث  يسهم  وسوف  السويدية. 
متتع  يف  جديدة  بقدرات  العمر  منتصف  مرحلة 
البحرية بقدرة تشغيلية كاملة تحت املاء لضامن 

مواجهتها للتحديات الدفاعية الحالية.
 Gotland تشرتك الغواصات السويدية من طراز
Class واألسرتالية من طراز Collins Class  يف 
 Saab فلسفات التصميم نفسها التي طورتها رشكة
يف أواخر الثامنينيات وأوائل التسعينيات، وقد تم 
التشغيل التجريبي ألول غواصة من هاتني الفئتني 

يف عام  1996 نفسه.
أفضل  إحدى  األسرتالية    Collins غواصة  تظل 
الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية يف العامل. 
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الدفاع تحت  لقدرات  عالياً  الجديدة تحدد معياراً   A26 إن
املاء يف املستقبل.

واملوثوقة  املؤكدة   (CB) 90 القتالية القوارب  فئات   تعمل 
وقوارب   Saab Patrol من  االعرتاضية  الدورية 
  (Boat (Interceptor القوات لدى  الخدمة  يف 

وخفر  أنحاء البحرية  جميع  يف  السواحل 
القوارب العامل. وميكن إدماج  هذه  وتكامل 
والرسيعة  من الرشيقة  العديد  مع  الحركة 
املتطورة  قدراتكم األنظمة  لتعزيز   Saab من 

الساحلية.
Combat Boat 90 H إن القارب القتايل 
بكامله عبارة عن قارب  مصنوع  هجومي 

األملنيوم،  عىل من  لإلبرار  بشدة  مدّعم 
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جنديًا   20 نقل  وبإمكانه  املجهزة،  غري  الشواطئ 
وميثل  عقدة.   20 عن  تزيد  ملسافة  وحمولة 
مع  الرسعة،  عايل  منوذجيًا  العام هيكالً  التصميم 
حافة منحدرة خلفية ومنصة إنزال أمامية ضيقة. 
%25 من حجم  الخلفي  الجزء  تم تخصيص  كام 
الهيكل، خلف الحاجز العازل للامء، لآلالت التي 
 Scania DSI تتكون من محريك ديزل من طراز
منافث  يقودان  وهام  كيلوواط،   460 بقوة   14
املاء من طراز KaMeWa FF. وتحتل املقصورة 
معداتهم،  جانب  إىل  جنديًا،   20 لـ  تتسع  التي 
الجزء األوسط من املركب. كام أن ”وحدة“ عجلة 
مقصورة  بني  وتقع  الشظايا  من  محميّة  القيادة 
القوات ومنطقة منصة اإلنزال. ويستوعب الحيز 
 CO / Navigator قائد الدفة إىل امليمنة ونظام
يف تصميم مدمج من نوع قمرة القيادة مع كريس 

إضايف يف خط الوسط لقائد مدرب / قائد.
يتكون طاقم السالح من مدفع رشاش عيار 12.7 
ملم (أو قاذفة قنابل يدوية عيار 40 ملم) يحمل 
عىل قاعدة حاملة حلقية خلفية يف مؤخرة عجلة 
القيادة وقاذفة مزدوجة عيار 12.7 مم مثبتة أمام 

موقع قائد الدفة. 

بإمكان Saab تقديم مجموعة كاملة من قدرات 
القتال  إدارة  نظام  ذلك  يف  مبا  البحرية،  الحرب 
 CEROS وأنظمة ، Sea Giraffe 9 ، ورادارLV
اإللكرتونية،  والحرب  النارية،  للسيطرة   EOS و 
وتطبيق االتصاالت TactiCall – وهذه القدرات 
أنواع  من  نوع  كل  يف  بالكامل  مدمجة  جميعاً 

السفن.
يتيح TactiCall إمكانية التحكم الكامل والدخول 
الرسيع يف جميع شبكات االتصاالت الداخلية يف 
النظام، سواء كان ذلك عىل الشاطئ أو يف عرض 
السيطرة  مينحك   TactiCall نظام  إن  البحر. 
ذلك  يف  مبا  وظيفية،  اتصال  شبكات  كانت  سواء 
العامة  التخاطب  وشبكات  الهاتفية  االتصاالت 
وأنظمة الرتفيه وما شابه ذلك، أو شبكات العمل 

التي تتعامل مع أجهزة اإلنذار والبث واألوامر. 

Saab
(SLWT)

مينح  الذي   (ASW) الغواصات  حرب  نظام  إنه 
أنحاء  جميع  يف  البحرية  للقوات  كاملة  سيطرة 
من  أكرث  عىل   SLWT طوربيد  ويعتمد  العامل. 
املائية،  تحت  األنظمة  يف  الخربة  من  عام   100
وهو  يوفر أفضل القدرات يف فئته اليوم، ولكنه 
نظام  ويشتمل  الغد.  تحديات  ملواجهة  جاهز 
SLWT عىل نظام توجيه رقمي بالكامل، ويوفر 
تشغيًال بالتوجيه اآليل والتوجيه السليك، ويتكيف 
ميكن  كام  الصعبة.  املائية  الصوتية  الظروف  مع 
يضمن  مام  متعددة،  منصات  من  أيًضا  إطالقه 
طوربيد  نظام  يوفر  كذلك  بيئة.  أي  يف  النجاح 
بشكل  ويعمل  متميزة،  تشغيلية  مرونة   SLWT
حد  عىل  العميقة  واملياه  الضحلة  املياه  يف  جيد 
والدافئة  الباردة  الظروف  ظل  يف  وكذلك  سواء، 

واملياه املالحة.

18/23/4 PM
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JLTV

وقد جرى تصميم  عربات الخدمات العسكرية ذات 
وزن  يصل  التي  الرباعي  والدفع  الخفيفة   األبدان 
متطلبات  تلبي  بحيث  طن  ربع  إىل  منها  الواحدة 
ميادين القتال يف ذلك الوقت من حيث وجود خطوط 
جميع   وكان  املعامل.  واضحة  خلفية  ومناطق  أمامية 

حامية  بدون  للخطر   معرضني  والركاب   املشغلني 
كافية، وهو ما بدا كافيا يف معظم الحاالت السيام وأن 
التهديدات بسبب األلغام والعبوات البدائية الناسفة 
مل تكن معروفة عىل نطاق واسع كام  هو الحال اآلن.

الحركة  رسيعة  املدولبة   العربات  دخلت   وعندما 

واملتعددة األغراض (HMMWV) املعروفة اختصارا 
كانت  1983م  عام  يف  الخدمة  ”همفي“   باسم 
شقيقاتها  من  حركة  وأخف  وزنا  وأثقل  حجام  أكرب 
يف  العربات  تلك   تصميم  جرى  وحيث  السابقة. 
أواخر السبعينيات من القرن املايض، فلم يكن الهدف 
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العبوات  ضد  الحامية  من  عال  مستوى  توفري  منها 
نريان  مثل  الباليستية  والتهديدات  الناسفة  البدائية 
مع  وللتعامل  الصواريخ.  ونريان  الرشاشة  املدافع 
من   سلسلة  إدخال  جرى  املتقلبة،  التهديدات  بيئة 
التعديالت عىل  العربة ”همفي“ مثل  عمل تدريع 
بسامكة أكرب  وزجاج بالستي لتوفري قدر من الحامية 
ضد نريان األسلحة  الخفيفة،  كام وجرى تجهيز بعض  
األنواع بأبراج مدافع مثبتة عىل سطح  العربة.  إال أن 
هذه التحسينات أضافت وزنا كبريا  للعربة مام أثر 
كثريا عىل خفة حركتها وإمكانية االعتامد عليها السيام 
 drivetrain والحركة الدفع  وأنظمة   املحركات  وأن 
ومكونات نظام التعليق مل تكن مصممة للتعامل مع 

زيادة الوزن تلك.

 (JLTV) تضع  العربة التكتيكية الخفيفة املشرتكة 
معياراً    Oshkosh Defense رشكة  طورتها  التي 
كامالً جديداً لخفة الحركة  والحامية عىل الطرق  غري 
نقلها  ميكن  واحدة  عربة  يف  النريان  وقوة  املمهدة  
الجيش  اختيار  بكل سهولة. وقد وقع  أي مكان  إىل 
من   جيل  كأحدث   (JLTV) العربة  عىل   األمرييك 
تتميز   الخفيفة،  حيث  املدولبة  التكتيكية  العربات 
بقدرتها الفائقة عىل تأمني  مجموعة ال نظري لها من 
حيث الحمولة واألداء والحامية واملرونة الالزمة لتلبية 

متطلبات عدد كبري من املهام  املتنوعة.
أبواب،  أربعة  أو  بابني  يف    (JLTV) العربة  تتوفر   
وعربة  الخدمات،   عربة  فئات:   أربع  منها  ويوجد 
الرشاشة  املدافع  حاملة  والعربة  العامة،   األغراض 
الثقيلة،  والعربة حاملة األسلحة الخاصة  باالشتباكات 
للتعديل  قابلة   (JLTV) العربة  وتعترب   القريبة. 
بدرجة كبرية وميكن تثبيت  معدات املهام يف امليدان، 
كام وأنها خفيفة مبا يكفي  لنقلها – إذ مل يتعد وزنها 
الطائرة  أسفل  شبكة  داخل  كيلوجراما-   10,000
لحمل  يكفي   مبا  قوية  إنها  ثم    CH-47 املروحية
أوزان تصل إىل 2,300  كيلوجراما فضال عن قدرتها 
عىل  دعم مجموعة من أنظمة التسلح القوية التي 

تنتجها رشكات التسليح املختلفة.

إن تحقيق التفوق التكتييك يف ميادين القتال الحديثة 
يتطلب الرسعة وخفة الحركة  لضامن رسعة الوصول 
إىل ساحة العمليات وضامن التغلب عىل التهديدات 

والقوة  بالرسعة  املعادية  التهديدات  عىل  والرد 
لتكون    JLTV العربة  تصميم   تم  وقد  الالزمتني، 
العربة  تستحدم   حيث  التحدي،  هذا  قدر  عىل 
بالديزل من  محركا توربينيا بسعة 6,6 لرتات يعمل 
نوع Banks 866T  بقوة 340 حصانا ويعتمد عىل 
  Allison استخدام  نظام ناقل للحركة آيل من طراز
بست رسعات.  وتتميز العربة بالقوة والعزم وخفة 
الحركة فوق الطرق غري املمهدة  وتتعامل مع أشد 
نظام  فأن  بالذكره،  الجدير  ومن  وعورة.  الطرق 
إنتاج  من   TAK-4iTM الذيك  املستقل  التعليق 
وملكية رشكة  Oshkosh Defense  يوفر السري عىل  
جميع العجالت األربع مع ضغط هواء مبعدل 508 
 JLTV ملليمرتات، وتتجاوز الرسعة القصوى  للعربة
113)) كيلومرتا يف الساعة عىل الطرق  وتعترب، بفضل 
التصميم الرائع لنظام  التعليق الخاص بها، قادرة أيضا 
عىل تحقيق رسعات فوق الطرق الوعرة مبعدل يزيد 
عىل  %70 عن أي  عربة  تكتيكية مدولبة أخرى من 
تلك التي تتمتع مبستويات شبيهة من الحامية.  إن 
الجمع بني الرسعة والقدرة الفائقة عىل التعامل مع  
  JLTV العربة  فوق الطرق غري املمهدة  يضع  العربة
يف مقدمة جميع العربات األخرى من حيث  القدرة 
املهمة  تطلبت  وإذا  الالزمة.  والحامية  التنقل  عىل 
رضورة توفري الحامية واألداء وخفة الحركة فضال عن 
سهولة نقلها، فلن تجد أي  عربة أخرى تضاهي  عربة 

JLTV أو حتى تقرتب منها.

وقال مايك إدوارد أيفي،  النائب األول للرئيس، الربامج 
الدولية ودعم املنتجات  يف جميع أنحاء العامل برشكة 
Oshkosh Defense،  أن ” العربة JLTV  تستطيع 
الوصول إىل ميدان  املعركة  واالقرتاب كثرياً من العدو 
العمليات بصورة أرسع   ومن ثم الخروج من ساحة 
وآمن من أي  عربة أخرى منافسة“. كام  تتميز  العربة  
بقطع مسافة  تصل إىل 483 كيلومرتا باستخدام خزان 
وقود ممتلئ، فضال عن إمكانية االعتامد عليها وعىل 
الخاص  القفل  يف  املتكامل  التحكم  أن  كام  أدائها“. 
مبجموعة القيادةdriveline lockup control    يف 
عند  االضايف  الجر  عىل  قدرة  يوفر     JLTV العربة
اللزوم ،  ثم إن  النظام املركزي لنفخ االطارات مينح  
املشغل القدرة عىل االختيار من بني أربعة إعدادات 
مختلفة للسري فوق الطرق، وتتم كافة هذه العمليات 
دون الحاجة إىل الخروج من مقصورة الطاقم املحمية.

تم  قد  العربة   «هذه   أن  أيفي  السيد/  وأضاف 
تصميمها بالفعل للتحرك يف أي اتجاه»، «وتلك ميزة 
مهمة ألن  القدرة عىل التنقل عىل الطرق غري املمهدة 
نقطة  وتلك  التالية،  خطوتك  توقع  استحالة   تعني 

مهمة لتحقيق التفوق التكتييك».
بالنسبة  رضوريا  أمرا  أيضا  الحامية  تعترب  وباملثل، 
أفضل    JLTV العربة  وتضم   قتالية.   عربة  ألي  
باليستي،  إضافة إىل نظام   الدروع  وزجاج هنديس 
مقاعد فائق مضاد لالنفجارات وأحزمة  طاقم مثبتة 
يف خمس نقاط  وتصميم متقدم للهيكل عىل شكل 

الحرف V إلبعاد أي انفجار عن مقصورة الطاقم.
وقد أسفرت التجارب الفعلية لرشكات التصنيع إضافة 
  10,000 من  أكرث  تسليم  بعد  املكتسبة  الخربة  إىل 
عربة صالحة لالستخدام فوق  جميع أنواع التضاريس 
يف   (MRAP All-Terrain Vehicles (M-ATV
مناطق العمليات  عن إدخال سلسلة من التحسينات 
عىل تصميم  العربة مثل  النظام اآليل ملكافحة الحرائق 
داخل مقصورة الطاقم  ومقصورة املحرك  وتجويف 
العجالت. وقد ساهمت سلسلة االختبارات امليدانية 
القياسية واختبارات التصاميم واملحاكاة التي أجراها 

الجيش األمرييك  بدورها يف تطوير تصميم  العربة.
باإلضافة إىل خاصيتي الحامية واألداء، فقد تم تصميم 
ملتطلبات  تبعا  تعديلها  ميكن  بحيث   JLTV العربة
باألجهزة  مسبقاً  عربة  كل   تجهيز  وجرى  املهمة، 
الالزمة لدعم عدد كبري من األنظمة املتكاملة الخاصة 
من  واالستخبارات  واالتصاالت   والسيطرة  بالقيادة  
رشكات التصنيع املعروفة بهدف زيادة الوعي امليداين.

ميكن أيضا تجهيز  العربة JLTV بعدد كبري من أنظمة 
التهديدات  طبيعة  أو  املهمة  لطبيعة  تبعا  التسليح 
املتوقعة. وميكن إضافة برج اختياري لحمل أسلحة 
قياسية مثل املدفع الرشاش عيار 7,62 ملليمرتا سواء 
الذي يعمل بالعنرص البرشي أو الذي ميكن تشغيله 
املختلفة  املدافع  من  بعدد  تجهيزها  أو  بُعد  عن 
للعربة    ميكن   كام  الصواريخ.  قاذفات  وأنظمة  
التي  األسلحة  من  كبرية  مجموعة  دعم  وبسهولة 
عىل  ت  تُثبَّ التي  املعروفة   التسليح  رشكات  تنتجها 

جانب أو يف مؤخرة العربة  . 
وقال السيد/ أيفي إن « العربة JLTV تعترب منصة 
 Oshkosh تسليح من الطراز األول، وتستطيع رشكة
Defense تعديل  العربة JLTV حسب رغبة العميل 
سقف  يوجد  وال  القتالية.  العمليات  تناسب  يك 

لطموحاتنا“. 
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توظيف  إىل  دامئاً  تسعى  إيران  كانت  لقد 
خدمة  يف  املنطقة  تشهدها  التي  التطورات 
مرشوعها التوسعي، فحينام اندلعت االضطرابات 
تصورت   2010 عام  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
رشق  إلقامة  منها  االنطالق  مبقدورها  أن  إيران 
التحريض  إىل  بل وسعت  تقوده،  إسالمي  أوسط 
وحينام  املنطقة.  دول  بعض  يف  الفوىض  عىل 
توصلت إىل االتفاق النووي مع مجموعة ”5+1“ 
لالنطالق  أخرض  ضوء  مينحها  ذلك  أن  توهمت 
جديدة،  خطوة  والطائفي  التوسعي  مبرشوعها 
فارتكبت مامرسات بل وحامقات تثبت أنها دولة 
املتحدة  الواليات  دفع  الذي  األمر  مسئولة،  غري 
إىل االنسحاب من هذا االتفاق يف مايو من العام 
2018، وفرض عقوبات عليها. ومنذ ذلك التاريخ، 
وتواصل  العدائية  عملياتها  من  تصعد  وإيران 
سياساتها التدخلية التي تنطوي عىل تهديد واضح 
لألمن القومي الخليجي والعريب، سواء من خالل 
املسلحة  امليليشيات  وتسليح  دعم  يف  االستمرار 
من  أكرث  يف  لها  التابعة  اإلرهابية  والتنظيامت 
دولة، أو من خالل تحريض األقليات الشيعية ضد 
النظم الحاكمة يف العديد من الدول، أو من خالل 
وتهديد  هرمز  مضيق  بإغالق  املستمر  التهديد 

حركة املالحة يف مياه الخليج.

 :

تشري خربة السنوات القليلة املاضية إىل إن إيران 
دولة غري مسئولة ال تقيم وزناً للقانون الدويل أو 
تراعي مبادئ حسن الجوار، والشواهد عىل ذلك 

عديدة، لعل أهمها:
ثورة عام 1979،  اندالع  الثورة: منذ  - تصدير   1
قائدة  باعتبارها  نفسها  تقديم  إيران  وتحاول 
الثورة  قائد  الخميني  لدى  وكان  اإلسالمي.  العامل 
األوحد،  السلطان  بأنه  متعاظم  إدراك  اإليرانية، 
لتجديد  الله  من  املعنّي  والويل  األول،  والزعيم 
اإلسالم وإحياء الرشيعة ومنارصة املستضعفني يف 
العامل، والذي يجب أن يخضع لحاكميته مسلمو 
العامل. ولذلك فقد شعر بواجبه املتخيّل يف قيادة 
الشعوب اإلسالمية يف الرشق والغرب، عىل اعتبار 
أن ثورته يف إيران، مل تكن محلية، بل هي تتخطى 
كل  إىل  تصل  أن  يجب  بحيث  اإليرانية،  الحدود 
أمة  تشكيل  عىل  إيران  وعملت  األرض.  بقاع 

للشعوب  الديني  الوالء  باستثارة  واحدة  اسالمية 
وجمعها  الوطني،  الوالء  إطار  خارج  وتوحيدها 
إمنا  وهذا  ايران)،  القرى  (ام  دولة  قيادة  تحت 
يؤكد أن مبدأ ”تصدير الثورة“ إىل كل بقاع األرض، 
اإليراين  للنظام  يتيح  ديني،  ستار  من  أكرث  ليس 
أمنها  وزعزعة  املنطقة،  دول  شئون  يف  التدخل 
نار  وإشعال  املذهبي  التحريض  عرب  واستقرارها 
الشعب  الطائفية بني مكّونات  العصبيات والفنت 

الواحد.
بـ  إعالمياً  يسمى  ما  أحداث  اندلعت  وحينام 
”الربيع العريب“، نهاية العام 2010، وصفتها إيران 
بأنها امتداد للثورة اإليرانية، أو ”صحوة إسالمية“ 
يف املنطقة، كام أطلق عليها املرشد اإليراين األعىل 
عيل خامنئي، وذلك يف محاولة لتوظيفها للرتويج 
إىل  جاهدة  سعت  أنها  بل  الثوري،  لنموذجها 
تحريض الجامعات الشيعية املوالية لها يف مملكة 



525692019

البحرين إىل الثورة ضد النظام. واندفعت إيران إىل 
الحديث عن ظهور رشق أوسط جديد يف املنطقة 
واستدعت  سقطت،  التي  األنظمة  أنقاض  عىل 
أوسط  رشق  إلقامة  مرشوعها  اللحظة  هذه  يف 
إســـالمي الذي تبنتـــه يف مواجهة املشــروعات 
املتحــــدة  الواليــــات  طرحتهـــا  التـــي 
 ،2003 عام  العراق  احتالل  عقــب  األمريكيـــة 
الكبري“و“الرشق  األوسط  ”الرشق  مرشوع  مثل 
ويعتمد  الجديد“.  األوسط 
عىل  اإليراين  املرشوع 
األول،  محورين: 
جي  لو يو يد أ

يتمثل 
يف 

الحكومة  قيام  بحتمية  اإليراين  النظام  إميان 
بدور  إيران  اضطالع  وبرضورة  لإلسالم،  العاملية 
الدستور  ملا جاء يف  لذلك طبقا  التمهيد  قوي يف 
اإليراين. والثاين، اسرتاتيجي يتصل مبحاوالت إيران 
لكل  مبثابة حائط صد  يكون  أمني  تكوين حزام 
من  الخرتاقها  خصومها  يبذلها  التي  املحاوالت 

الداخل أو إحكام محارصتها عرب دول الجوار. 
وال شك يف أن استمرار إيران يف تبني مبدأ تصدر 
الحاكمة  النظم  ضد  املستمر  والتحريض  الثورة، 
قامئاً  تهديداً  ميثل  املنطقة  دول  من  العديد  يف 

ورصيحاً ألمن واستقرار دول املنطقة.
املنطقة:  دول  شؤون  يف  املستمر  التدخل   -  2
املنطقة  دول  يف  تدخالتها  تربير  إيران  تحاول 
باعتباره رضورة للدفاع عن املستضعفني، وخاصة 
من األقليات الشيعية، واستجابة ملطالبهم، فاملادة 
(152) من الدستور اإليراين تحمل عنوان ”الدفاع 
عن حقوق جميع املسلمني“، واملادة (154) 
املرشوع  النضال  ”دعم  عنوان  تحمل 
يف  املستكربين  ضد  للمستضعفني 
وهذه  العامل“.  يف  نقطة  أية 
الدستور  من  املواد 
تفرس  اإليراين 
السياسة 

خلية  لتد ا
كام  إليران، 
خطابها  تفرس 
الذي  السيايس 
حامية  أنها  لفكرة  يروج 
بقوى  ماتصفه  ضد  املستضعفني 
املتحدة  (الواليات  العاملي  االستكبار 
وكان  املنطقة).  يف  وسياساتهام  وإرسائيل 
الثورة اإليرانية، عىل مستوى  أبرز مبادئ  من 
الشعوب  بُنرصة  الزعم  الخارجية،  السياسة 
هذا  ومن  أمرها،  عىل  واملغلوبة  املستضعفة 

املنطلق فإنها تفرس تدخالتها يف العديد من دول 
أظهرت  املاضية  السنوات  خربة  لكن  املنطقة. 
به  متسكت  الذي  املستضعفني“  ”نرصة  مبدأ  أن 
إيران يف سياستها الخارجية، مل يكن سوى ذريعة 
شؤون  يف  السافر  والعقائدي  العسكري  لتدخلها 
الكثري من الدول املجاورة لها، التي باتت مقتنعة 
ومعتٍد  توّسعي  نظام  هو  اإليراين  النظام  بأن 

ويشكل خطرًا وتهديًدا ألمنها. 
الشؤون  يف  اإليراين  التدخل  فإن  حال،  أية  عىل 
الداخلية للدول العربية ميثل انتهاكاً ملبدأ مستقر 
السيادة  مبدأ  وهو  الدولية  العالقات  مجال  يف 
الوطنية، الذي يعد ركًنا أساسيًا لتنظيم العالقات 
بني الدول، والحيلولة دون حل النزاعات بالقوة، 
كل  حدود  الدويل  املجتمع  ضامن  خالل  من 
عضو من أعضائه وسيادة حكومته عىل أراضيها، 
يف  الحق  كل  للدول  يكفل  الدويل  فالقانون 
السيادة عىل إقليمها، وأيضاً مبوجب ميثاق األمم 
عىل  نص  الذي   1945 العام  يف  الصادر  املتحدة 
مبادئ  وهي  الدول،  بني  العالقات  تحكم  مبادئ 
الشؤون  يف  التدخل  عدم  مبدأ  وأهمها  ملزمة؛ 
السيادة اإلقليمية  للدول، ومبدأ احرتام  الداخلية 
وكذا مبدأ تساوي املركز القانوين للدول. وبالتايل 
فإن املامرسات اإليرانية سواء يف سوريا أو اليمن 
مليثاق األمم املتحدة  أو لبنان متثل انتهاكاً سافراً 
غري  تدخالً  وتعترب  الدويل،  القانون  ولقواعد 

مرشوع وانتهاكاً لسيادة هذه الدول.
يف  واضحاً  بات  لقد  اإلرهاب:  ومتويل  دعم   -  3
ومتويل  بدعم  إيران  عالقة  األخرية  السنوات 
املبارش، متويالً  إرشافها  اإلرهاب، سواء من خالل 
امليليشيات  من  العديد  عىل  وتخطيطاً،  وتسليحاً 
هو  كام  اإلرهابية،  التنظيامت  أو  املسلحة 
والحشد  اليمن،  يف  الحويث  ميليشيات  مع  الحال 
من  أو  لبنان،  يف  الله  العراق وحزب  يف  الشعبي 
األنشطة  من  العديد  يف  رصاحة  تورطها  خالل 
اإلرهابية يف العديد من الدول األوروبية يف اآلونة 
األخرية. وتشري العديد من الدراسات إىل أن إيران 
لبنان  يف  الله  ميليشيات حزب  سنويًا عىل  تنفق 
توسيع  بعد  خاصة  دوالر،  ملياري  إىل  مليار  من 
عملياته العسكرية يف سوريا،  كام تدعم املتمردين 
الحوثيني، وتقدم لهم األسلحة واملساعدات املالية، 
لكل  شهرياً  دوالر   2000 تدفع  إيران  إن  ويُقال 
عراقى أو لبناىن يذهب للقتال من أجل الحوثيني 
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ىف اليمن، أما حجم األموال اإليرانية التي أرسلت 
إىل امليليشيات الحوثية يف اليمن فبلغت أكرث من 
هذا   ،2010 عام  منذ  سنويا  دوالر  مليون   250
إىل  إرسالها  يتم  التي  النوعية  األسلحة  عن  فضالً 
واستقرار  ألمن  تهديدأ  ومتثل  امليليشيات  هذه 

دول املنطقة. 
يف  إيران  األمريكية  الخزانة  وزارة  اتهمت  وقد 
أكتوبر 2018 باستغالل النظام املايل العاملي لدعم 
لتحويل  ملتوية  طرق  واتخاذ  اإلرهاب،  ومتويل 
وتطوير  اإلرهابية  الجامعات  لدعم  األموال 
اإلنسان  حقوق  وانتهاك  الباليستية،  الصواريخ 
التي  األعامل  السوري، وغريها من  النظام  ودعم 
باملنطقة. وأصدرت  االستقرار  زعزعة  أسهمت يف 
الوزارة دليال ألنشطة النظام اإليراين غري املرشوعة، 
سلط الضوء عىل عرشات القضايا التي تورط فيها 
اإليرانيون بالعبث بالنظام املايل العاملي، وإخفاء 
من  كبري  عدد  إىل  أدت  التي  الخبيثة  أنشطتهم 
األزمات حول العامل. وكشفت السلطات األمريكية 
عن أساليب إيران للوصول للنظام املايل، واملتمثلة 
يف إساءة استخدام البنوك ودور الرصافة وشبكات 
وإخفاء  التجاري  الشحن  واستغالل  املشرتيات 
املعامالت غري املرشوعة باستخدام كبار املوظفني 
واستخدام املعادن النفيسة للتهرب من العقوبات 
املستقبل.  يف  االفرتاضية  العمالت  واستخدام 
البنك  أن  إىل  النظر  ذاته  الوقت  يف  ولفتت 
املركزي اإليراين يلعب دوراً يف متويل اإلرهاب من 

واستخدام  املرشوعة  غري  الشبكات  متكني  خالل 
الصعبة  العملة  رشاء  عىل  الرسمية  قدرتهم 
وإجراء املعامالت لصالح الحرس الثوري اإلسالمي 
األصول  عىل  والسيطرة  اإلرهابية  ومجموعته 
األجنبية بوضع مدير البنك املركزي ومساعده يف 
قامئة املحظورين من إجراء املعامالت من خالل 
الثوري  الحرس  لصالح  العراقي  املرصيف  القطاع 
اإليراين، وحزب الله اللبناين ودعم تحويل األموال 

املرتبطة بالحرس الثوري.
وال شك يف أن دعم ومتويل إيران لإلرهاب، ميثل 
انتهاكاً رصيحاً للقانون الدويل واالتفاقيات الدولية 
املعنية مبكافحة اإلرهاب، بل أنها ما تزال ترفض 
عىل  أدل  وليس  االتفاقيات،  هذه  إىل  االنضامم 
ذلك من رفض مجلس صيانة الدستور اإليراين يف 

شهر نوفمرب 2018 مرشوع قانون ملكافحة متويل 
اإلرهاب والحد من عمليات غسيل األموال، كان 
من  أكتوبر  يف  بسيطة  بغالبية  الربملان  أقره  قد 
العام نفسه. وتقدم الرئيس اإليراين حسن روحاين 
مبرشوع القانون يف محاولة منه السرتضاء مجموعة 
العمل املايل الدولية ”إف إيه يت إف“ التي تراقب 
الجهود التي تبذلها الدول ملكافحة غسل األموال 
الشاملية  وكوريا  إيران  وتدرج  اإلرهاب،  ومتويل 
فقط عىل الئحتها السوداء. ورغم أن القانون كان 
سيتيح لطهران االنضامم إىل اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة متويل اإلرهاب، فإنه كان سيحد من قدرة 
إيران عىل دعم الجامعات اإلرهابية املسلحة مثل 
وغريها  اليمن  يف  والحوثيني  اللبناين  الله  حزب 
العديد  يف  املسلحة  والحركات  املليشيات  من 
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من الدول.  ويف الوقت الذي تطالب فيه الدول 
يرى  االتفاقية،  بتلك  بااللتزام  طهران  األوروبية 
تتناىف مع ”التطلعات  أنها  املتشددون  الربملانيون 
اإليرانية“ الواردة يف الدستور إىل جانب طموحات 
القامئة  أيديولوجيتها  إىل  إضافة  املاليل،  نظام 
املسلحة  املليشيات  ورعاية  الفوىض  تصدير  عىل 
مشابهة  قوانني  مرشوعات  وواجهت  الخارج.  يف 
معارضة شديدة سواء من خالل الربملان أو مجلس 
صيانة الدستور اإليراين الذي رفض التصديق عىل 
معاهدتني  إىل  إيران  انضامم  قانوين  مرشوعي 
دوليتني تتعلقان مبكافحة متويل اإلرهاب، وغسيل 

األموال والجرائم املنظمة العابرة للحدود.  
الخاصة بحظر  األمن  قرارات مجلس  انتهاك   -  4
تصدير األسلحة إىل الخارج: ال شك أن تورط إيران 
باألسلحة  االنقالبية  الحويث  ميليشيات  إمداد  يف 
ميثل انتهاكاً رصيحاً لقراري مجلس األمن الدويل، 
 ،2015 لعام   2231 رقم  بايران  خاص  قرار  األول 
االتفاق  عىل  األمن  مجلس  مبوجبه  وافق  والذي 
عام  ىف  الغربية  والدول  إيران  بني  املربم  النووى 
نقل  أو  بيع  أو  امداد  2015، وحظر عىل طهران 
أراضيها  خارج  والخفيف  الثقيل  بأنواعه  سالح 
الثاىن بشأن  القرار  دون موافقة من املجلس. أما 
اليمن، فهو القرار رقم (2216) الذي صدر يف 14 

أبريل 2015 وحظر تزويد كال من زعيم املتمردين 
من  واثنني  الحوىث  بدرالدين  عبدامللك  الحوثيني، 
الرئيس  إىل  إضافة  اليمن  ىف  العسكريني  القادة 
اليمنى املخلوع عىل عبد الله صالح ونجله أحمد 
وعبد  الحويث  الخالق  وعبد  الحويث  امللك  وعبد 
باألسلحة  الحاكم)،  عيل  (أبو  الحكيم  يحيى  الله 
تنفيذاً  أو  لصالحهم  تعمل  التي  األطراف  وكافة 
تزايد  يفرس  هذا  ولعل  اليمن.  يف  لتعليامتهم 
برنامج  من  األخرية  اآلونة  يف  الدويل  القلق  حالة 

جانب  من  وخاصة  الباليستية،  للصواريخ  إيران 
الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا وبريطانيا، والتي 
للمنطقة  تهديد  مصدر  الربنامج  هذا  يف  ترى 
االختبارات  الدول  هذه  انتقدت  وقد  والعامل، 
يف  إيران  أجرتها  التي  الباليستية  الصاروخية 
األعوام املاضية، ودعت إىل رضورة تحجيم قدرات 
للقلق  املثرية  أنشطتها  ووقف  الصاروخية  إيران 

واملزعزعة لألمن واالستقرار يف املنطقة.
والحركة  الدولية  املالحة  حرية  تهديد   -  5
املستمر  إيران  تهديد  أن  شك  ال  التجارية، 
بإغالق مضيق هرمز وتحريض ميليشيات الحويث 
االنقالبية عىل عرقلة حركة املالحة يف مضيق باب 
املندب ميثل انتهاكاً صارخاً ملبادئ القانون الدويل، 
التي تكفل حرية املرور والسالمة واإلبحار لكافة 
الدول والسفن دون أي متييز سواء كانت تجارية 
أغراض  يف  وتستغل  للدولة  تابعة  حكومية  أو 
والبوارج  الحربية  السفن  حتى  أو  تجارية  غري 
والغواصات. ويعد مضيق هرمز من أهم املضايق 
الدولية، خاصة أنه ميثل أداة الربط الوحيدة بني 
رواج  يف  يساهم  مام  والغريب  الرشقي  العاملني 
ثلت  نقل  يتم  أنه  كام  البضائع،  ونقل  التجارة 
احتياجات العامل من النفط خالله، ولهذا فإن أي 
تهديد بإغالقة أو عرقلة حركة املالحة فيه  متثل 



55

الخصوص،  هذا  يف  الدولية  لالتفاقيات  انتهاكاً 
البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  سيام    ال 
العابر  النظام  منط  استحدثت  التي   1982 لعام 
املالحة  حرية  أجل ضامن  من  الدولية  للمضايق 
خاللها، وقد عرفت الفقرة الثانية من املادة (38) 
”مامرسة  بأنه  العابر  املرور  الثالثة  االتفاقية  من 
العبور  حرية املالحة والتحليق لغرض وحيد هو 
هذا  ومبوجب  املضيق“،  يف  الرسيع  املتواصل 
دون  جميعها  والطائرات  السفن  تتمتع  النظام 
متييز سواء أكانت تجارية أم غري تجارية أم حربية 
بحق املرور الحر الذي ال يجوز أن يعاق. دون أن 
ميس ذلك النظام القانوين للمياه التي يتشكل منها 
وال مامرسة الدولة الساحلية املطلة عىل املضيق 

لسيادتها عىل هذه املياه.

 :

قامئاً  تهديداً  متثل  إيران  فإن  سبق،  ما  ضوء  يف 
وواقعاً لألمن القومي الخليجي والعريب، وهذا ما 

تؤكده مامرساتها التالية:
الثالث  اإلماراتية  الجزر  االستمرار يف احتالل   -  1
وأبوموىس)،  الصغرى  وطنب  الكربى  (طنب 

وعدم االستجابة للجهود الدبلوماسية والسياسية 
منطقها  إيران  تواصل  حيث  القضية،  هذه  لحل 
أية  وتنقد  بل  القضية،  هذه  بشأن  االستعاليئ 
اإلمارات  سيادة  تدعم  وإسالمية  عربية  مواقف 
الخارجية  وزارة  زعمت  حيث  الجزر،  هذه  عىل 
الصادر  أبوظبي“  ”إعالن  أن  بيان  يف  اإليرانية   
عن املؤمتر الـ46 لوزراء خارجية منظمة التعاون 
اإلسالمي يف شهر مارس 2019 مل يأخذ باعرتاضها 
وبعض الوفود األخرى التي مل تسمها حول فقرة 

عن  الصادر  البيان  رفضت  كام  الثالث.  الجزر 
القمة العربية بتونس يف مارس 2019، والذي أكد 
كافة  وتأييد  الثالث،  الجزر  عىل  اإلمارات  سيادة 
اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة 
املحتلة،  جزرها  عىل  سيادتها  الستعادة  اإلمارات 
التي  اإليرانية  العسكرية  املناورات  أدان  كام 
تشمل جزر دولة اإلمارات الثالث واملياه اإلقليمية 
واإلقليم الجوي والجرف القاري، واستنكر استمرار 
للجزر  احتاللها  تكريس  يف  اإليرانية  الحكومة 
اإلمارات مبا يزعزع  الثالث، وانتهاك سيادة دولة 
الخالصة  االقتصادية  املنطقة  واالستقرار  األمن 
دولة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  باعتبارها  الثالث  للجزر 
البيان قيام الحكومة  اإلمارات العربية، كام أدان 
اإليرانيني  لتوطني  سكانية  منشآت  ببناء  اإليرانية 
من  والطلب  املحتلة،  الثالث  اإلماراتية  الجزر  يف 
واألعامل  االنتهاكات  هذه  مثل  عن  الكف  إيران 
االستفزازية التي تعد تدخال يف الشؤون الداخلية 
بناء  تساعد عىل  وال  سيادة  ذات  لدولة مستقلة 
الثقة وتهدد األمن واالستقرار يف املنطقة، وتعرض 
أمن وسالمة املالحة اإلقليمية والدولية يف الخليج 
والسلم  األمن  تهديد  إىل  ويؤدي  للخطر،  العريب 

الدوليني.
والقانونية  التاريخية  الوثائق  أن  من  الرغم  عىل 
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وطنب  الكربى  (طنب  الثالث  الجزر  أن  تثبت 
الصغرى وأبوموىس) تتبع السيادة اإلماراتية، فإن 
إيران تحاول تغيري مالمح هذه الجزر، من خالل 
أمالكهم  عىل  واالستيالء  قرساً،  املواطنني  تهجري 
املستوطنني  واستقدام  عنوًة،  رزقهم  ومصادر 
لتغيري دميوغرافية الجزر، لطمس الهوية العربية 
عن هذه الجزر، كام ترفض أي مقرتحات إماراتية 
السلمية  بالطرق  القضية  هذه  لحل  عربية  أو 

والقانونية.      
اإلمارات  دولة  فيه  تحرص  الذي  الوقت  ويف 
العربية املتحدة عىل إيجاد تسوية للمشكلة من 
خالل الوسائل السلمية، سواء املفاوضات املبارشة، 

أو اللجوء إىل ”محكمة العدل الدولية“، فإن إيران 
لهذه  والقانوين  السيايس  للحل  جهود  أي  ترفض 
القضية، بل وأكرث من ذلك فإن النظام اإليراين كثرياً 
ما يلجأ إىل توظيف هذه القضية من أجل كسب 
والزج  القومية،  الروح  إثارة  عرب  الداخيل  الدعم 
بها يف لعبة الرصاعات السياسية الداخلية، وهو ما 
يفرس عدم تجاوب طهران مع أي مقرتح إمارايت، 
الدويل  التحكيم  بصيغ  القبول  املتكرر  ورفضها 
أنتجته  ما  أفضل  تعترب من  الصيغة  أن هذه  مع 
األزمات  فتيل  لنزع  مثار  من  الدولية  العالقات 
حني  ويف  الدول.  بني  واالستقرار  األمن  وتحقيق 
تدعو الدبلوماسية اإلماراتية دوماً إىل حل سلمي 

اللجوء  أو  املبارشة  املفاوضات  خالل  من  سواء 
ترفض  إيران  أن  إال   ، الدولية  العدل  إىل محكمة 
الذهاب إىل  محكمة العدل الدولية  ويف الوقت 
نفسه ال تساعد عىل إنجاح أي مفاوضات ثنائية 
مبواقفها املتصلبة، فضالً عن سعيها إىل فرض األمر 
الواقع يف الجزر املحتلة وتبّني سياسات استفزازية 
الذي  خطابها  مع  مطلق  بشكل  تتعارض  بشأنها 
يتحدث عن حسن الجوار والعالقات التعاونية بني 
ضفتي الخليج، وهي بذلك تكشف عن تناقضها 
الوقت  ففي  واإلسالمية،  العربية  الشعوب  أمام 
الذي ترفع فيه شعارات الدفاع عن األرض العربية 
املحتلة يف فلسطني، فإنها تّرص عىل احتالل أرض 
لدولة عربية مسلمة وجارة، وترفض االحتكام إىل 
اآلليات السلمية املتعارف عليها يف العامل املتحرض 

للتعامل مع مثل هذه املشكالت.  
الجزر  قضية  مع  إيران  تعامل  أن  يف  شك  وال 
إزاء  سياساتها  عىل  مؤرشاً  يعد  الثالث  اإلماراتية 
وهي  عام،  بوجه  العريب  والعامل  الخليج  منطقة 
حيث  واالزدواجية،  بالتناقض  تتسم  سياسة 
حني  يف  اإلقليمي،  التعاون  عن  إيران  تتحدث 
أبسط  إىل  واإلعالمي  السيايس  سلوكها  يفتقر 
خطاب  وينزلق  الدول،  بني  الجوار  حسن  قواعد 
إىل  ومسؤوليها  اإلعالمية  مؤسساتها  من  العديد 
فخ التجريح واأللفاظ االنفعالية غري املنضبطة يف 
يتامىش  ال  مبا  وخليجيني  إماراتيني  مسؤولني  حق 
مطلقاً مع لغة الحوار العقالين وأدبياته املتعارف 
الجانب  أن  خصوصاً  الدولية،  العالقات  يف  عليها 
اإليراين ذاته يشري دوماً إىل دول مجلس التعاون 

باعتبارها ”دوالً صديقة“. 
2 - استمرار األطامع اإليرانية يف األرايض العربية: 
الحالة  ليست  الثالث  اإلماراتية  الجزر  أن  الواقع 
الوحيدة التي تكشف األطامع اإليرانية يف املنطقة 
العربية، بل مثة أحالم أيضاً للسيطرة، عربت عنها 
ترصيحات املسئولني اإليرانيني، عىل أربع عواصم 
عربية، وضمها إىل إمرباطوريتهم املزعومة، الذين 
هذا  وضمن  املركزية.  عاصمتها  بغداد  يعتربون 
السياق ميكن فهم ملاذا ترص إيران عىل أن حدودها 
مع العراق والبحرين والكويت والسعودية ليست 
لها  البحرين  بعائدية  اإليرانية  فالدعاوى  نهائية، 
العقل  تتكرر بني الحني واآلخر، حيث مل يتوقف 
عائدية  أسطورة  ترديد  من  اإليراين  السيايس 
ثورة  جاءت  حتى  اإليرانية،  الدولة  إىل  البحرين 
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1979 التي أعادت إحياء املزاعم البهلوية مجدداً، 
أولويات  سلم  تحتل  البحرين  مملكة  فأصبحت 
السياسة اإلقليمية لوالية الفقيه، وواحدة من بني 
من  الجدد  الحكام  ذاكرة  امللحة يف  القضايا  أبرز 
رجال الدين، وصلت ذروتها يف البيانات املستفزة 
يف العام 2009، يوم رصح رئيس مكتب املساءلة 
يف مكتب املرشد األعىل واملتحدث السابق باسم 
”مجلس الشورى اإليراين“ عيل أكرب ناطق نوري، 
بأن البحرين كانت ”املحافظة الرابعة عرش إليران 
حتى العام 1970“.وكثرياً ما نددت الدول العربية 
بالترصيحات  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 
برضورة  إيران  مطالبني  البحرين،  تجاه  اإليرانية 
”تتضمن  أنها  معتربين  وإيقافها،  منها  التنصل 
تعدياً  الثابتة، وتشّكل  التاريخية  للحقائق  تزييفاً 
وعىل  مستقلة  سيادة  ذات  دولة  عىل  سافراً 

هويتها وعروبتها“.
وظلت مشكلة ترسيم الحدود بني العراق وإيران، 
والسيام يف املمر املايئ ”شط العرب“، مصدر التوتر 
الرئييس بني البلدين، والسبب الرئييس وراء الكثري 
من الخالفات والتصادمات التي بلغت ذروتها يف 
حرب دامية رضوس بني البلدين تواصلت لثامنية 
املعاهدات  أن  وبرغم   .(1980-1988) أعوام 
التاريخية التي ورثها العراق عن الدولة العثامنية 
املمر  هذا  عىل  السيادة  يف  الحق  له  منحت  قد 
عىل  السيادة  بتقاسم  تطالب  إيران  ظلت  املايئ، 
الشط  يف  يجد  العراق  كان  بينام  الشط  مياه 
يعاين  أنه  والسيام  الخليج،  إىل  األسايس  منفذه 
ندرة منافذه إىل مياه الخليج العميقة التي تسهل 
املوانئ  إىل  صادراته  ووصوله  وارداته  استقبال 
العاملية. ولهذا جاءت اإلطاحة بنظام صدام حسني 
فرصة إليران لتعزيز نفوذها يف العراق، عرب دعم 
أمل  عىل  السلطة،  من  ومتكينهم  هناك،  الشيعة 
إثارة هذه  الحصول عىل دعمهم يف حالت متت 

القضية مرة أخرى. 
الذي  النفطي،  الدرة  حقل  يف  إيران  تطمع  كام 
بني  املشرتكة  الحدود  عىل  منه  األكرب  الجزء  يقع 
حقل  اإليرانيون  ويسميه  والسعودية،  الكويت 
مثلث  شكل  عىل  الخليج،  شامل  ويقع  ”أراش“، 
مايئ. ويعود النزاع حول هذا الحقل إىل ستينيات 
التنقيب  حق  إيران  منحت  عندما  املايض  القرن 
واالستغالل للرشكة اإليرانية - الربيطانية للنفط، يف 
حني منحت الكويت االمتياز لرشكة ”رويال داتش 

شل“، وقد تداخل االمتيازان يف الجزء الشاميل من 
يف  الدولتني  بني  الخالف  تجدد  وقد  الدرة.  حقل 
الكويتية  الخارجية  العام 2015، حينام استدعت 
احتجاجا  لديها  اإليرانية  السفارة  بأعامل  القائم 
الدرة  حقل  لتطوير  مرشوعني  إيران  طرح  عىل 
الواقع  الدرة،  امتداد حقل  النفطي يف أجزاء من 
يف املنطقة البحرية املتداخلة التي مل يتم ترسيمها 

بني الكويت وإيران.
خالل  من  املستمر  العسكري  التهديد   -  3
قدراتها  تأكيد  إيران  تحاول  القوة:  استعراض 
االسرتاتيجي  التوازن  يف  تفوق  وتحقيق  الذاتية، 
أسست  وقد  األقل،  عىل  اإلقليمي  املستوى  عىل 

هذا  مع  يتواكب  مبا  العسكرية،  عقيدتها  إيران 
باعتبارها  نفسها  إىل  إيران  تنظر  حيث  التوجه. 
جانب  إىل  املهيمنة،  الرئيسية  اإلقليمية  القوة 
أنها دولة ثورية، ما زالت تسعى إىل نرش ثورتها 
عىل مستوى املنطقة. لكن الواقع يثبت أن إيران 
مرشوعها  تنفيذ  يف  العسكرية  قوتها  توظف 
التوسعي يف املنطقة، ولهذا تحرص باستمرار عىل 
القوة  واستعراض  والتدريبات  املناورات  إجراء 
بذلك  لتبعث  العريب،  الخليج  مياه  يف  العسكرية 
رسائل تهديد واضحة ومقصودة إىل دول الجوار 
مبا يتنايف مع أي ادعاءات حول الرغبة يف تحقيق 
األمن واالستقرار اإلقليمي، فضال عن الحرص عىل 
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داهام  خطرا  متثل  صاروخية  منظومات  تطوير 
عىل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
تنتمي  املنظومات  هذه  عنارص  معظم  كون 
دول  تستهدف  التي  املدى  قصرية  الطرازات  إىل 

املجلس. 
النووي مع مجموعة  ورغم توقيع إيران لالتفاق 
بالعديد  تلتزم  مل  فإنها   ،2015 العام  يف   “5+1”
من بنوده واستمرت يف تطوير مرشوعها النووي، 
كام واصلت تجاربها الصاروخية يف تحدي واضح 
إلرادة املجتمع الدويل، وهذا كان العامل الرئييس 

االتفاق  من  املتحدة  الواليات  انسحاب  وراء 
النووي يف مايو من العام 2018، ومطالبتها بإعادة 
التفاوض والتوصل إىل اتفاق جديد يعالج الثغرات 
ومع  السابق.  االتفاق  يف  موجودة  كانت  التي 
اشتداد الضغوط األمريكية، أعلنت إيران يف شهر 
مايو 2019 عن تخليها لبعض التزاماتها يف االتفاق 
 60 خالل  إضافية،  بإجراءات  وتهديدها  النووي، 
التزاماتها،  األخرى  الدول  تطبق  مل  حال  يف  يوًما 
الواليات  حلفاء  عىل  للضغط  محاولة  يف  وذلك 
املتحدة األوروبيني للتصعيد للحفاظ عىل االتفاق 

النووي اإليراين. هذا يف الوقت الذي تواصل فيه 
إيران تطوير برنامجها للصورايخ الباليستية، التي 
وليس  اإلقليمي،  واالستقرار  لألمن  تهديداً  متثل 
أن  سبق  األمن  مجلس  أن  من  ذلك  عىل  أدل 
وصواريخ  تقنية  طهران  لتصدير  خروقات  سجل 
السفن  يهدد  ما  اليمن  الحوثيني يف  إىل  باليستية 
التجارية الدولية، وعرقلة حركة املالحة يف مضيق 

باب املندب.
شك  ال  املنطقة:  دول  يف  اسرتاتيجياً  التمدد   -  4
دامئاً  يفكر  بقوته جعله  اإليراين  النظام  أن غرور 
الجوار،  دول  يف  اسرتاتيجياً  والتمدد  التدخل  يف 
تأكيداً عىل أن هناك منوذج ميكن تكراره يف دول 
باعتبارها  لنفسها  تنظر  إيران  أن  أخرى، ال سيام 
وليس  العريب،  الخليج  منطقة  يف  األكبـر  الدولة 
والتمدد  للتدخل  إيرانية  نوايا  وجود  عىل  أدل 
بإعداد  اإليراين  النظام  قيام  العريب، من  العامل  يف 
اإليرانية  «االسرتاتيجية  باسم  تُعرف  وثيقة 
العرشينية» (2005 - 2025)، أو الخطة اإليرانية 
العرشينية (إيران: 2025)، وهي تُعترب أهم وثيقة 
للدور  املستقبلية  التصورات  تضع  وطنية  قومية 
تحويل  إىل  وتهدف  عاماً،  عرشين  خالل  اإليراين 
إيران إىل نواة مركزية لهيمنة تعددية داخلية يف 
العربية  املنطقة  (أي  آسيا  غرب  جنوب  منطقة 
وبالد  العربية  الجزيرة  شبه  تشمل  التي  تحديًدا 
الشام وسيناء). والواقع أن إيران تعول كثرياً عىل 
ميليشياتها العسكرية وأذرعها الخارجية يف تنفيذ 
تويل  بدأت  ولهذا  اإلقليمي،  للتمدد  اسرتاتيجيتها 
يف  باالستثامر  املاضية  القليلة  األعوام  يف  اهتامماً 
إنشاء ميليشيات متعددة الجنسيات تدين بالوالء 
متى  توظفها  يك  لها،  األيديلوجي)  (الطائفي- 

أرادت.
وعملت إيران عىل تنفيذ هذه االسرتاتيجية منذ 
اندالع ما يسمى أحداث الربيع العريب، كام سبق 
مجموعة  مع  النووي  االتفاق  جاء  ثم  اإلشارة، 
”1+5“ يف يوليو 2015، فرصة كبرية بالنسبة لها، 
لتنفيذ  أخرض  ضوء  باعتباره  فرسته  أنها  خاصة 
مخططاتها يف الهيمنة والسيطرة، وروجت لنفسها 
باعتبارها القوة الرئيسية يف املنطقة التي مبقدورها 
اإلسهام يف حل مشكالت املنطقة.  وواصلت إيران 
منذ توقيع هذا االتفاق تدخالتها يف شئون العديد 
املنطقة،  يف  نفوذها  لتعزيز  املنطقة،  دول  من 
حيث متكنت عرب العديد من األذرع وامليليشيات 
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من  العديد  يف  تواجدها  تعزيز  من  لها  املوالية 
دول املنطقة، بل أنها باتت تترصف مبنطق الدولة 
العظمى (اإلمرباطورية)، وأن أمنها يصل إىل البحر 
تسيطر  وأنها  املتوسط،  األبيض  والبحر  األحمر 
عىل أربع عواصم عربية (دمشق، بريوت، صنعاء، 
روحاين،  حسن  اإليراين  الرئيس  أن  بل  بغداد)، 
إنه   2017 أكتوبر  شهر  يف  متلفزة  كلمة  يف  قال 
”ال ميكن يف العراق وسوريا ولبنان وشامل إفريقيا 
القيام بأي خطوة مصريية دون إيران“،  والخليج 
وذلك بعد أيام من إعالن الرئيس األمرييك دونالد 
بإيران، وعرب روحاين  الخاصة  ترامب اسرتاتيجيته 
عن دعمه املطلق لقوات الحرس الثوري وتدخلها 
العسكري يف دول املنطقة، بعد ما كان ينتقدها 
فقط  ليس  الثوري  إن“الحرس  قائالً:  السابق،  يف 
قلوب  يحتل  وإمنا  اإليراين  الشعب  لدى  محبوبا 
الشعب العراقي واألكراد ولبنان وسوريا“، حسب 
األذهان  إىل  الترصيحات  هذه  وأعادت  زعمه. 
مارس  يف  روحاين،  مستشار  يونيس،  عيل  قاله  ما 
2015، حينام أعلن أن ”إيران أصبحت إمرباطورية 
حاليًا،  بغداد  وعاصمتها  التاريخ،  عرب  كانت  كام 
اليوم  وهويتنا  وثقافتنا  حضارتنا  مركز  وهي 
لوزارة  رئيًسا  كان  الذي  يونيس،  املايض“.  يف  كام 
عام  حتى  اإليراين  القومي  واألمن  االستخبارات 

إيران يف استعادة زمن  نيّة  2005، كان يُشري إىل 
أسست  التي  الساسانية  الفارسية  اإلمرباطورية 
واستمرت  عامدها،  الفرس  وكان  اإلسالم،  قبل 
الخالفة  محاربة  قرون، ووضعت  أربعة  من  أكرث 
اإلسالمية بني اسرتاتيجياتها يف مرحلة من مراحلها 

املتأخرة. 
والتنظيامت  املسلحة  امليليشيات  توظيف   -  5
اإلرهابية التابعة يف شن الحروب بالوكالة ، تدرك 
إيران أن دخولها يف مواجهة عسكرية مبارشة مع 
دول املنطقة قد يكلفها الكثري، خاصة أن الحرب 

النظامية املبارشة الوحيدة التى خاضتها كانت مع 
الحرب  وهي  املايض،  القرن  مثانينيات  ىف  العراق 
التي جعلت إيران تشعر مبرارة الهزمية واالنكسار، 
هذه  أن  إىل  الدراسات  من  العديد  تشري  حيث 
مليون  فقط  االيراين  الجانب  يف  أوقعت  الحرب 
قتيل وأكرث من مليوين معوق وجريح و4 ماليني 
ألف مليار دوالر خسائر  أكرث من  مرشد والحاق 
مادية، لهذا فإن إيران، وتفادياً يف دخول مواجهة 
األخرية  السنوات  يف  بدأت  مبارشة،  عسكرية 
تعول عىل امليليشيات العسكرية واألذرع املحلية 
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أهدافها  تحقيق  يف  املنطقة  دول  يف  لها  التابعة 
العسكرية، فهي من خالل حزب الله، تشارك يف 
وهي  األسد،  بشار  نظام  وتدعم  السوري  الرصاع 
يف اليمن تواصل دعمها للحوثيني مادياً وعسكرياً، 
الله  وتسعى إىل تحويلهم نسخة مشابهة لحزب 
اللبناين عىل الحدود السعودية، وذلك يف محاولة 
السعودية  العربية  اململكة  عىل  ملامرسة ضغوط 
التي تتصدى للمخططات اإليرانية يف املنطقة منذ 

قيادتها لعملية عاصفة الحزم يف مارس 2015. 
الحويث  مليليشيات  العسكري  اإليراين  الدعم  وبدا 
بهدف  املاضية،  السنوات  خالل  واضحاً  اإلرهابية 
مبادرات  وإفشال  ناحية،  من  الرصاع  أمد  إطالة 
تقوم  حيث  أخرى،  ناحية  من  السيايس  الحل 
يف  مبا  الحويث،  مليليشيا  متطورة  أسلحة  بتقديم 
دون  من  والطائرات  الباليستية،  الصواريخ  ذلك 
طيار املسلحة.   ومن الواضح أن إيران ال تتوان يف 
امليليشيات يف تهديد أمن اململكة  توظيف هذه 
العديد  بإطالق  قامت  حيث  السعودية،  العربية 
من الصواريخ الباليستية تجاه األرايض السعودية، 
لتؤكد بالفعل أن إيران ماضية يف تنفيذ سياستها 
يف  واالستقرار  األمن  تزعزع  التي  العدوانية 
املنطقة، غري عابئة بقرارات مجلس األمن الدويل 
النوعية  بهذه  الحوثيني  إمداد  عليها  تحظر  التي 
هذه  أن  بل  الباليستية.  والصواريخ  األسلحة  من 

عن  مسئوليتها  أعلنت  اإلرهابية  امليليشيات 
نفطية  منشآت  استهدف  الذي  اإلرهايب  الهجوم 
مايو  شهر  من  عرش  الرابع  يف  حيوية  سعودية 
التي  التلفزيونية  ”املسرية“  قناة  وقالت   ،2019
املتحالفة  الجامعة  إن  الحويث  جامعة  تديرها 
عىل  مسرية  بطائرات  هجامت  نفذت  إيران  مع 
منشآت سعودية. واستهدف هذا الهجوم اإلرهايب 
الذي  غرب   - األنابيب رشق  لخط  محطتي ضخ 
ينقل النفط السعودي من حقول النفط باملنطقة 
الغريب  الساحل  عىل  ينبع  ميناء  إىل  الرشقية 

تعرضتا لهجوم من طائرات دون طيار مفخخة.

التي  إيران  أدوات  أهم  أحد  الله  حزب  وميثل 
تستطيع توظيفها عسكرياً يف الرصاعات الخارجية، 
وجرى  سوريا،  يف  الرصاع  يف  بالحزب  زجت  فقد 
الشيعية“،  املراقد  ”حامية  بدعوى  بداية  ذلك 
لكنه ما لبث أن تحّول عام 2012، إىل وجود علني 
درجة  إىل  السورية،  األرايض  امتداد  عىل  واسع 
عمل  وتنسيق  قيادة  للحزب  أوكلت  إيران  أن 
إيران  أرسلتها  التي  الشيعية  امليليشيات  جميع 
ملساعدة النظام السوري، عىل تعّدد جنسياتها من 
عراقية وأفغانية وباكستانية ومينية. وأصبح حزب 
اإليراين  النظامني  خدمة  يف  املوقع  هذا  من  الله 
والسوري، وقام بعمليات تغيري دميوغرايف طالت 
املناطق املحاذية للحدود اللبنانية، تأميًنا لخطوط 

إمداداته وترسيًخا لنفوذه.  
وتكشف خربة السنوات القليلة املاضية، أن حزب 
الله، تحول ألهم ذراع عسكري إليران يف الخارج، 
تستفيد  كام  باملنطقة،  رصاعاتها  يف  وتوظفه 
االغتياالت  عمليات  يف  الحزب  عنارص  خربة  من 
للمجتمع  رسائل  توجيه  أجل  من  والتفجريات 
كام  ومعارضيها،  أعدائها  من  والتخلص  الدويل 
تستعني بالحزب يف تهديد أمن واستقرار العديد 
الحزب  ضلوع  ثبت  فقد  املنطقة،  دول  من 
الخليج  دول  من  عدد  يف  تخريب  عمليات  يف 
كالبحرين والكويت، كام القي القبض عىل خاليا 
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لكن  العربية  الدول  من  عدد  يف  للحزب  تابعة 
دور الحزب األكرب ظهر يف الرصاع اليمني الحايل، 
الذي  األمر  الحويث  ملليشيا  املطلق  الحزب  ودعم 
ولعل  البغيض،  الطائفي  وجهه  عن  اللثام  أماط 
الله ضمن  الخليج لحزب  إدراج دول  هذا يفرس 

املنظامت اإلرهابية.
بإحكام  األمريكية  املتحدة  الواليات  قيام  ومع 
خالل  من  سواء  إيران،  عىل  االقتصادي  الحصار 
النفط“  صادرات  ”صفر  اسرتاتيجية  تنفيذ  بدء 
لبعض  كانت متنحها  التي  االستثناءات  إنهاء  بعد 
الثاين  من  بداية  اإليراين  النفط  السترياد  الدول 
التصعيد  خالل  من  أو   ،2019 مايو  شهر  من 
العسكري ، حيث أرسلت سفينة هجومية برمائية 
األوسط  الرشق  إىل  باتريوت  وبطاريات صواريخ 
لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز 
سيايس  خطاب  صاحبها  املنطقة،  إىل  ”يب52-“ 
تصعيدي من جانب الواليات املتحدة ضد إيران، 
املسلحة  ميليشياتها  إىل  اللجوء  يف  األخرية  بدأت 
نرشت  وقد  املنطقة،  يف  بالوكالة  حرب  لخوض 
صحيفة الجاديان الربيطانية يف عددها الصادر يف 
17 مايو 2019 تقريرا حمل عنوان ”إيران تطلب 
من ميليشيات االستعداد لخوض حرب بالوكالة يف 
الرشق األوسط“. كشفت فيه أنقائد فيلق القدس 
التقى  قاسم سليامين،  اإليراين،  الثوري  الحرس  يف 

خالل  طهران  لنفوذ  الخاضعة  امليليشيات  قادة 
زيارته األخرية للعراق قبل نحو 3 أسابيع وأخربهم 
”باالستعداد لخوض الحرب بالوكالة“ عىل خلفية 

التصعيد األمرييك ضد طهران.
مجلس  دول  يف  الشيعة  تأليب  محاوالت   -  6
التعاون لدول الخليج العربية: منذ اندالع الثورة 
اإليرانية نهاية سبعينيات املايض، وطهران تسعى 
تأليب  عرب  الخليجية  املجتمعات  اخرتاق  إىل 
الشيعة املوجودين فيها، وتوظيفهم يف  املواطنني 
الضغط عىل دولهم، بل وتعاملت معهم باعتبارهم 
امتداداً جغرافياً ودميوجرافياً لها. وطيلة السنوات 

شيعة  تحريض  تحاول  إيران  كانت  املاضية، 
تارة  السعودية،  العربية  اململكة   السعودية ضد 
بإثارة مطالب اقتصادية خاصة بهم، وتارة أخرى 
التدخل  إىل  األمر  بل وصل  الحكم،  يف  بإرشاكهم 
احتجاجاً  السعودي،  القضاء  أحكام  يف  مبارشة 
النمر  باقر  منر  الشيعي  الدين  رجل  إعدام  عىل 
يف يناير من العام 2016. وبدا واضحاً يف طريقة 
معه  تتعامل  أنها  النمر  قضية  مع  إيران  تعامل 
متجاوزة  وليس سعودياً،  إيرانياً،  مواطناً  باعتباره 
الدولية، والسيام  العالقات  أبسط مبادئ  يف ذلك 
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخری، 
اإليراين  السيايس  النظام  نظرة  بذلك  لتعكس 
الخليجية  الدول  يف  الشيعية  للطائفة  الضيقة 
اإليراين  الدستور  من   (154) للامدة  تنفيذاً 
اإلسالمية  إيران  ”جمهورية  أن  عىل  تنص  التي 
ضد  للمستضعفني  املرشوع  النضال  بدعم  تقوم 
الرد  وجاء  العامل“،  من  نقطة  أية  يف  املستكربين 
فقد  فيه،  مبالغاً  النمر  منر  إعدام  عىل  اإليراين 
هاجم املرشد األعىل اإليراين عيل خامنئي، ساسة 
سيحل  اإللهي  العقاب  ”إن  وقال  السعودية 
بالساسة السعوديني إلعدامهم رجل دين شيعياً“. 
وحاولت إيران التواصل مع الشيعة املوجودين يف 
الكويت خالل السنوات املاضية، خاصة أن قرب 
إيران وجنوب  من  ودميوغرافياً  الكويت جغرافياً 
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حيث  السعودية،  يف  الرشقية  واملنطقة  العراق 
توجد الكثافة الشيعية يف املنطقة، يجعل الكويت 
والنشاط  اإليراين  النفوذ  مع  مبارش  متاس  عىل 
التي  وتحوالته  السياسية  ألوانه  بجميع  الشيعي 
إىل   1979 العام  يف  اإليرانية  الثورة  منذ  بها  مّر 

اليوم. 
ومل تقترص محاوالت إيران فقط عىل تأليب شيعة 
استنساخ  محاولة  إىل  أيضاً  سعت  بل  الخليج، 
الخليجية، لزعزعة  الله“ يف الدول  تجربة ”حزب 
ومن  الدول،  هذه  يف  الداخيل  واالستقرار  األمن 
امتداد  هو  والذي  البحريني،  الله“  ”حزب  ذلك 
ومقرها  البحرين  لتحرير  اإلسالمية  للجبهة 
الحزب بعدة عمليات تخريبية  قام  طهران، وقد 
ويف  ـ  و1996م  1994م،  عام  بني  ما  البحرين  يف 
تم  1987م  عام  وبالتحديد  الثامنيات  منتصف 
الثورة اإلسالمية  العسكري ملنظمة  الجناح  إنشاء 
بحزب  تسميته  عىل  واتفق  العربية،  الجزيرة  يف 
العمليات  تنفيذ  الحزب  الحجاز، وتوىل هذا  الله 
الحرس  مع  بالتنسيق  السعودية،  يف  اإلرهابية 
اإلرهاب  ونرش  الفنت  إلشعال  اإليراين  الثوري 
الحرس  طريق  عن  التأسيس  وتم  الحج،  أيام  يف 
الثوري اإليراين، بإرشاف ضباط املخابرات اإليرانية، 
يدرسون  الذين  السعوديني  الشيعة  وبتجنيد 
مع  بالتنسيق  الحزب  هذا  وقام  اإليرانية،  قم  يف 
الحاشدة  املظاهرات  بافتعال  اإليرانية  املخابرات 
يف مواسم الحج بغرض التخريب. كام كان إليران 
دور يف إنشاء ”حزب الله“ الكويت والذي اتخذ 
تغيري  طالئع  مثل:  وهمية  منظامت  أسامء  له 
الشعب  وصوت  الكويتية،  للجمهورية  النظام 
الكويتي الحر، ومنظمة الجهاد اإلسالمي، وقوات 
املنظمة الثورية يف الكويت، تأسس مبجموعة من 
شيعة الكويت كانت تدرس يف الحوزة الدينية يف 
قم، ويرتبط معظمهم بالحرس الثوري الجمهوري 
املخابرات  لديه، وقد حاولت  ويتدربون  اإليراين، 
بعد  العراق  جنوب  عىل  سيطرتها  بعد  اإليرانية 
الغزو األمرييك عىل إحياء هذا الحزب يف الكويت، 

وتهريب السالح له. 
النامئة:  اإلرهابية  والخاليا  التجسس  - شبكات   7
الخرتاق  التجسس  شبكات  إىل  إيران  لجأت 
أعلنت  الكويت،  ففي  الخليجية،  املجتمعات 
تجسس  شبكة  من  أكرث  عن  الكشف  السلطات 
لطهران، وكان آخرها ما يعرف بـ“خلية العبديل“ 
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وهي   ،2015 ديسمرب  يف  عنها  الكشف  تم  التي 
إيران  ملصلحة  بالتجسس  أدينت  التي  الخلية 
ضخمة  ترسانة  عىل  بحوزتها  وعرث  الله،  وحزب 
الكويت.ويف سبتمرب  واملتفجرات يف  األسلحة  من 
2012، متكنت أجهزة األمن الكويتية من تفكيك 
خلية تجسس إيرانية أخرى، يف إحدى الحسينيات 
أكرب  القبض عىل  إلقاء  وتم  بنيدالقار،  منطقة  يف 
أعضائه  وعدد  الكويت،  عرفته  تشكيل جاسويس 
39 من ضباط الحرس الثوري اإليراين، و58 آخرون 
من رتب مختلفة، إضافة إىل ضبط أجهزة تنصت 
كمبيوتر  أجهزة  مع  الجودة،  عالية  وتجسس 
االستخبارات  مع  للتواصل  توب)  (الب  محمولة 
والقنابل  األسلحة  من  كبري  وعدد  اإليرانية، 
العنقودية يف الرسداب. وأعلنت حكومة الكويت 
عام 2013 أن شبكات التجسس اإليرانية، قامت 
واألمريكية،  الكويتية  العسكرية  املنشآت  بتصوير 
وسلمتها إىل األجهزة العسكرية واألمنية اإليرانية، 
واستدعت الحكومة سفريها من طهران،  وكشفت 
التجسس زرعت أعضاءها يف املؤسسة  أن شبكة 
إىل  وصلوا  حيث  الجيش،  وتحديدا  العسكرية 

معلومات دقيقة يف الحاسب اآليل!.
ويف اململكة العربية السعودية، أعلنت السلطات 
 32 محاكمة  يف  بدأت  أنها   2016 فرباير  شهر  يف 
يف  الشيعية  األقلية  من   30 بينهم  من  شخصاً 
اململكة بتهمة التجسس ملصلحة إيران. وشملت 
بالتعاون  تجسس  خلية  تكوين  االتهام  الئحة 
املخابرات  من  عنارص  مع  والتخابر  واالرتباط 
الرسية  غاية  يف  معلومات  وتقديم  اإليرانية 
والخطورة يف املجال العسكري والسعي الرتكاب 
أعامل تخريبية ضد املصالح واملنشآت االقتصادية 
املجتمع  وحدة  وتفكيك  السعودية  يف  والحيوية 
شملت  كام  واملذهبية.  الطائفية  الفتنة  وإثارة 
االتهامات تأييد املظاهرات وأعامل الشغب التي 
يف  شيعية  أغلبية  تقطنها  التي  بالقطيف  وقعت 
رشق البالد، والعمل عىل تجنيد أشخاص يعملون 
وإعدادهم  والتخابر  للتجسس  الدولة  أجهزة  يف 
وإرسالهم عدة تقارير مشفرة للمخابرات اإليرانية 
لبالدهم  العظمى  والخيانة  اإللكرتوين  الربيد  عرب 
السلطات  كشفت   2011 أبريل  ويف  وملكهم. 
إيرانينْي  البحرينية عن خلية تجسس مكونة من 
اإليراين  الثوري  الحرس  مع  تخابروا  وبحريني 

بغرض إمداده مبعلومات عسكرية واقتصادية. 

الحرس  اعتمد  التجسس،  شبكات  إىل  وإضافة 
النامئة  اإلرهابية  الخاليا  عىل  االيراين  الثوري 
لزعزعة األمن واالستقرار يف دول مجلس التعاون 
مملكة  تجاه  وبخاصة  العربية،  الخليج  لدول 
السعودية، ففي شهر  العربية  واململكة  البحرين 
اعتقال  البحرينية  السلطات  أعلنت  مارس 2018 
إىل  باالنتامء  اتهامهم  خلفية  عىل  شخصا   116
اإليراين تخطط  الثوري  للحرس  تابعة  مجموعات 
شهر  ويف  األمنية.  األجهزة  يف  قيادات  الستهداف 

يناير 2018 أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ 
راشد بن عبدالله آل خليفة، تفكيك خأليا إرهابية 
مرتبطة بالحرس الثوري اإليراين وميليشيات حزب 
قوامها  بالعراق،  الشعبي  والحشد  اللبناين،  الله 
أكرث من 350 شخصاً، خالل 2017. الفتاً يف الوقت 
ذاته النظر إىل أن أهم العمليات األمنية الوقائية 
القبض عىل  إلقاء  تنفيذها، أسفرت عن  التي تم 
(47) عنرصاً إرهابياً من العنارص الرئيسة، ينتمي 
إدارتها  إرهابية، متت  تنظيامت  ثالثة  إىل  أغلبهم 
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ومتويلها من العنارص املوجودة يف إيران.  
سفن  أربع  تعرض  حادثة  فإن  ذاته،  الوقت  يف   
يوم  عدة،  جنسيات  من  مدنية  تجارية  شحن 
من  بالقرب  تخريبية  لعمليات   ،(12-5-2019)
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلقليمية  املياه 
يف خليج ُعامن، بالقرب من إمارة الفجرية ال ميكن 
فصلها عن إيران، التي تشري كل املعطيات املتوافرة 

ال  السياق  هذا  ويف  فيها.  واضحة  بصامتها  إىل 
الوكاالت  بها  امتألت  التي  التقارير  تجاهل  ميكن 
والصحف اإليرانية، خاصة التابعة للحرس الثوري  
روجت  والتي  فارس-خراسان)،  (تسنيم-    مثل 
بالوقوف وراء  املقاومة“،  بــ ”أبناء  ملن وصفتهم 
العمليات، وذلك يف إشارة إىل األذرع وامليليشيات 
إليه  خلص  ما  وهذا  املنطقة.  يف  إليران  التابعة 

أيضاً  التقييم األمرييك األويل للعمليات التخريبية 
ميناء  من  بالقرب  وقعت  التي  التجارية  للسفن 
الفجرية، والذي تحدث عن بصامت واضحة لوكالء 

إيران مثل ”الحوثيني“ أو غريهم.
واملضايق  املمرات  عىل  السيطرة  محاوالت   -  8  
والسيطرة،  للهيمنة  سعيها  إطار  ففي  املائية: 
تواجدها  بتعزيز  استثنائياً  اهتامماً  إيران  تويل 
املنطقة(هرمز- يف  املائية  واملضايق  املمرات  يف 

التحركات  وتشري  عدن)،  خليج  املندب-  باب 
أن  إىل  اإليرانيني،  للقادة  الرسمية  والترصيحات 
دون  هرمز  مضيق  مبصري  لالنفراد  تسعى  إيران 
عامن  لسلطنة  التاريخية  األحقية  برغم  سواها، 
يف ذلك ومامرستها لهذا الحق، وهي تسعى من 
خالل ذلك لجلب ميزة أخرى تضاف إىل امليزات 
البحري  للموقع  والجيوسرتاتيجية  الجيوسياسية 
شامالً،  قزوين  بحرية  من  املمتد  إليران،  املايئ  أو 
إىل  العريب  وبالخليج  رشقاً،  العرب  بشط  مروراً 
توظفها  قد  جنوباً،  الهندي  واملحيط  العرب  بحر 
توظيفاً اقتصاديّاً وسياسياً يف الضغط عىل جريانها 
املناطق  تلك  عن  تستعيض  بحيث  الخليجيني، 
يف  الهندي  واملحيط  عامن  بحر  عىل  بسواحلها 
تأدية مهام ذلك الجزء املستغنى عنه، وهو ما ال 
التي ليس  الخليج،  ميكن أن يتحقق ألغلب دول 
الخليج،  عىل  واحدة  بحرية  إطاللة  سوى  لديها 

كالكويت والبحرين وقطر ومعها العراق. 
يف الوقت ذاته، فإن إيران كلام تعرضت لضعوط 
سياسية أو عقوبات اقتصادية تهدد بعرقلة حركة 
املالحة يف املمرات واملضايق املائية سواء بشكل 
بإغالق مضيق هرمز  تهديدها  رصيح من خالل 
أو من خالل وكالئها وخاصة الحوثيني يف اليمن، 
لهم  إيران  الذي تقدمه  الدعم  ولعل هذا يفرس 
الذي  اليمن،  لها يف  إيحاد موطئ قدم  من أجل 
يتمتع مبوقع اسرتاتيجي، فهو ميسك بزمام الباب 
للبحر األحمر، وهناك تداخل وثيق بني  الجنويب 
مُيثل  األخري  فهذا  املندب،  وباب  هرمز  مضيقي 
باتجاه  الخليج  بنفط  املحملة  للناقالت  طريًقا 
والخليج  الجزيرة  أمن  حزام  يربط  كام  أوروبا. 
بشط  وانتهاء  السويس  قناة  من  ابتداًء  العريب، 
املكان  إيران يف هذا  فإن وجود  وبالتايل  العرب. 
اإلقليمي،  حضورها  من  يعزز  االسرتاتيجي 
ويساعدها عىل السيطرة عىل املداخل واملخارج 
الرئيسية لتجارة النفط الدولية، بل أنها من خالل 
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تواجدها يف هذا املكان ميكن أن تطلق تهديداتها 
بعرقلة املالحة يف هذه املمرات كوسيلة للضغط 
عىل دول الخليج العريب يف هذا الشأن، وإيصال 
رسالة إليها بأنها قادرة عىل إلحاق األذى بالسفن 
الدويل يف  املايئ  املمر  التجارية وسفن اإلغاثة يف 

مسعى منها للسيطرة عىل باب املندب.
يف  الحويث  مليليشيات  عديدة  سوابق  وهناك 
البحر  يف  وسعودية  إماراتية  سفن  استهداف 
قام   ،2016 العام  من  أكتوبر  شهر  ففي  االحمر، 
اإلماراتية  املدنية  السفينة  باستهداف  الحوثيون 
سافر  تحٍد  يف  املخا  سواحل  قبالة  ”سويفت“ 
للمواثيق واألعراف الدولية وتهديد لحرية املالحة 
السفينة  هذه  أن  علمهم  رغم  املندب،  باب  يف 
خاصة بنقل املساعدات والجرحى اليمنيني ونقل 
الركاب وهي سفينة غري مسلحة وال يتوفر لها أي 
وتستخدم  املسلحة  العسكرية  الحامية  من  نوع 
املمر الدويل املايئ يف باب املندب كباقي السفن 
إىل  اعتيادية  برحالت  وتقوم  والتجارية،  املدنية 
بالكامل.  السفينة من املدنيني  ، وأن طاقم  عدن 
مرسح  إىل  األقرب  هم  الحوثيني  أن  ورابعها 
الهجوم مقارنة بامليليشيات االخرى التابعة إليران 
يف املنطقة، كام أن لهم خربة يف العمل يف خليج 

عدن والبحر األحمر.

ال  الخرباء  من  العديد  فإن  ذاته،  الوقت  يف 
مضيق  املالحة يف  بعرقلة  إيران  قيام  يستبعدون 
قبل  من  املدعومة  خالياها  خالل  من  هرمز 
فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري يف 
املنطقة مبهاجمة منصات النفط باملنطقة وموانئ 
النفط  التعرض لناقالت  التصدير واإلنتاج وكذلك 
األكرب  االحتامل  هو  وهذا  التجارية،  والسفن 
التخريبية  األنشطة  من  النوعية  هذه  أن  خاصة 
سيكون من الصعب إثبات التهمة فيها عىل إيران 
إىل  لجأت  إذا  بينام  بها.  املرتبطة  الجامعات  أو 
تدرك  فإنها  رصيح،  بشكل  هرمز  مضيق  إغالق 
جانب  من  اتهامها  سيتم  حيث  ذلك،  عواقب 
املجتمع الدويل بأنها تهدد حركة املالحة يف ممر 

ورمبا  قاسية  لعقوبات  تتعرض  وقد  دويل،  مايئ 
لعمل عسكري. 

لقد أثبتت خربة السنوات املاضية أن إيران تشكل 
والدويل  اإلقليمي  واالستقرار  لألمن  بالغاً  تهديداً 
يف أكرث من زاوية، فإضافة إىل سياساتها العدائية 
التي تنتهك مبادئ القانون الدويل، كانتهاك حق 
السيادة وعدم مراعاة مبادئ حسن الجوار ودعم 
وحركة  املالحة  حرية  وتهديد  اإلرهاب  ومتويل 
أسس  زعزعة  عىل  تعمل  فإنها  الدولية،  التجارة 
حروب  من خالل خوض  سواء  املنطقة،  استقرار 
خالل  من  أو  املسلحة،  ميليشياتها  عرب  بالوكالة 
والعربية  الخليجية  املجتمعات  اخرتاق  محاولة 
عرب شبكات التجسس والخاليا النامئة التي تتحني 
الوقت  ويف  الدول.  هذه  استقرار  لهز  الفرصة 
فيه  تستمع  أن  الدويل  املجتمع  فيه  يأمل  الذي 
سياساتها  عن  وتتوقف  الحكمة،  لصوت  إيران 
العدائية التي تثري التوتر والفوىض واالضطرابات، 
واملراوغة  املناورة  سياسة  يف  متيض  لألسف  فإنها 
هذه  مبآالت  مكرتثة  غري  واالبتزاز،  واملساومة 
كارثية  أوضاعاً  يواجه  الذي  السياسة عىل شعبها 

عىل املستويات املعيشية والتنموية كافة.
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البالغة األهمية التي تضمنها  ولعل من اإلشارات 
العاملي  العسكري  اإلنفاق  أن  هي  التقرير  هذا 
وصل إىل أعىل مستوى له منذ ثالثة عقود، مدفوًعا 
بشكل رئييس من الواليات املتحدة والصني، حيث 
بزيادة   ،2018 عام  يف  دوالر  تريليون   1.8 بلغ 
%2.6 عن عام 2017، وهذا هذا يعني أن نصيب 
كل فرد عىل مستوى العامل من هذا املبلغ اإلجاميل 

يصل إىل 239 دوالرا للشخص الواحد.

:« «

ستوكهومل  يف  السالم  ألبحاث  الدويل  املعهد  تناول   
أبريل  يف  صدر  الذي  السنوي  تقريره  يف  (سيربي)، 
حيث   ،2018 للعام  العاملي  التسلح  حركة   2019
التي  واإلحصائيات  املؤرشات  من  العديد  تضمن 

يف  العسكري  اإلنفاق  اتجاهات  يف  التحول  تكشف 
العامل، لعل أبرزها:

1 -  زيادة اإلنفاق عىل السالح يف العامل، وذلك للعام 
الثاين عىل التوايل، حيث بلغ مجمل اإلنفاق العسكري 
العاملي يف 2018 حوايل 1.82 تريليون دوالر بزيادة 
املعدل  وهذا   ،2017 العام  عن  املئة  يف   26 نسبتها 
يف اإلنفاق عىل السالح يعد األعىل منذ نهاية الحرب 
الباردة يف نهاية مثانينيات القرن املايض، وهذا األمر 

  :
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ال ينفصل عام يشهده العامل اآلن من توتر متسارع 
التي تشهدها  املسلحة  النزاعات  العديد من  نتيجة 
العديد من أقاليم العامل من ناحية، ومن رصاع بني 

القوى الكربى عىل املصالح والنفوذ من ناحية ثانية.
يف  العامل  دول  قامئة  املتحدة  الواليات  تتصدر    -  2
يف   4.6 إنفاقها  زادت  حيث  السالح،  عىل  اإلنفاق 
وذلك   ، دوالر  مليار   649 إىل    2018 العام  املئة 
بفارق كبري عن الدول التالية لها. بل وميثل اإلنفاق 
العسكري  اإلنفاق  إجاميل  املئة من  األمرييك 36 يف 
العاملي، ويساوي تقريبا إنفاق الدول الثامين التالية 
العسكري  اإلنفاق  يف  الزيادة  وهذه  مجتمعة.  لها 
الدفاعية  لالسرتاتجية  واضح  تجسيد  هي  األمرييك 
ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس  إدارة  تتبناها  التي 
التفوق  تأكيد  تستهدف  والتي   ،2017 عام  منذ 
حيث  األمرييك،  للجيش  الهيبة  وإعادة  العسكري 
ارتفع إنفاق الواليات املتحدة  إىل 716 مليار دوالر يف 
العام 2019، وتخطط الواليات املتحدة لزيادة هذه 
امليزانية إىل 750 مليار دوالر يف العام 2020، وهي 
لجميع  العسكرية  امليزانيات  أكرب من  زيادة سنوية 

حلفائها يف حلف شامل األطليس تقريبًا. 
معدل  يف  عاملياً  الثاين  املركز  يف  الصني  جاءت    -  3
إنفاقها خمسة  فزاد  العسكري،  املجال  اإلنفاق عىل 
الرابع  للعام  زيادة  يف  دوالر  مليار   250 إىل  باملئة 
والعرشين عىل التوايل، وزاد بنسبة 83 يف املئة منذ 
عام 2009.  وتخصص الصني 1,9 يف املئة من ناتجها 
املحيل اإلجاميل عىل الدفاع، سنوياً منذ عام 2013. 
ورغم أن الصني هي املنافسة األوىل من حيث اإلنفاق 
الواليات  أنها ال تزال بعيدة جدا عن  العسكري، إال 
املتحدة، فهي ترصف نحو خميس ما ترصفه الواليات 
العسكري  اإلنفاق  يف  النمو  نسبة  لكن  املتحدة، 
الصيني تفوق الواليات املتحدة، فإذا كان منو اإلنفاق 
العسكري األمرييك بني األعوام 2009 و2018، بلغ 17 
باملئة، فإنه ارتفع يف الصني خالل الفرتة ذاتها تحت 
قيادة الرئيس يش جني بينغ، بنسبة 83 باملئة، ليتجاوز 

بذلك ما أنفقته جميع الحكومات السابقة بكثري.  
إنفاقا  الدول األخرى  أكرث  بقامئة  يتعلق  -  وفيام   4
الهند  ثم  السعودية  بالرتتيب  فهي  السالح  عىل 
وكوريا  واليابان  وأملانيا  وبريطانيا  وروسيا  ففرنسا 
الدفاع  عىل  منفق  أكرب  هي  والسعودية  الجنوبية. 

بالنسبة لنصيب الفرد يف الواليات املتحدة مبارشة.  
العام  العامل خالل  السالح يف  إنفاقاً عىل  الدول  أكرث 

(*)2018

 5 - خرجت روسيا للمرة األوىل من املراتب الخمس 
يف  السالح  عىل  إنفاقا  األكرث  الدول  قامئة  يف  األوىل 
العامل ، واحتلّت املرتبة السادسة بعد أن كانت تحتل 
املتحدة  الواليات  وراء   2017 عام  الرابعة  املرتبة 
 ، وفرنسا  الهند  عىل  متقدمة  والسعودية،  والصني 
نتيجة انخفاض موازنتها العسكرية منذ عام 2016، 
فحسب التقرير السنوي ملعهد ”سيربي“ ، فإن إنفاق 
مليار دوالر،  بلغ 61,4  عام 2018  العسكري  روسيا 
وحلت   .2017 مؤرش  عن   3,5% بنسبة  أقل  وهو 
فرنسا محل روسيا يف صف الدول الخمس األوىل التي 
تشكل حصتها %60 من اإلنفاق العسكري العاملي. 
الروس  العسكريني  الخرباء  نظر  وجهات  وتتباين 
ففي حني  سيربي،  تقرير  دراسة  نتائج  تقييم  حيال 

عودة  بسبب  للقلق،  مصدراً  ذلك  يف  البعض  يرى 
الباردة بشكل متسارع مع  التصعيد والحرب  أجواء 
الواليات املتحدة وحلف الناتو، يرى البعض اآلخر يف 
ذلك، قراراً سليامً، يجنب البالد الوقوع يف فخ العودة 

لسباق التسلح.
6 - هناك ست دول عربية بني الدول العرش األكرث 
إنفاقا عىل التسلح يف العامل يف عام 2018، وفقاً لتقرير 
(سيربي) وهي السعودية التي يبلغ إنفاقها العسكري 
 (%8.2) اإلجاميل، وُعامن  املحيل  الناتج  % من   8,8
والكويت (5.1 %)، ولبنان (5.0 %)، واألردن (%4.7) 
كذلك  القامئة  هذه  وتشمل   .(%  5.3) والجزائر 
 (%4.8) وأرمينيا   (%4.3) وإرسائيل   (%3,9) روسيا 

وباكستان (4.0).
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العام  يف  اإليراين  العسكري  اإلنفاق  بلغ   -  7
2018 نحو 13 مليار و193 مليون دوالر، لتحتل 
من  العامل  دول  بني  عرش  الثامنة  املرتبة  بذلك 
أكرب  ثاين  تعد  ، وهي  العسكري  اإلنفاق  حيث 
موازنة للتسليح يف تاريخ إيران، علامً أن املوازنة 
العسكرية خالل األربع السنوات السابقة كانت 
سيربي  تقرير  لكن  دوالر.  مليار   12 من  أقل 
موازنتها  خفضت  إيران  أن  إىل  االنتباه  لفت 
العسكرية يف العام 2018  بنسبة %5.2 مقارنة 
بعام 2017، وذلك نتيجة املشكالت االقتصادية 
املحيل  الناتج  انخفاض  بسبب  منها  تعاين  التي 

طبيعي.  غري  بشكل  التضخم  حجم  وارتفاع 
الرغم  وعىل  أنه  إىل  كذلك  التقرير  وأشار 
بسبب  اإليراين  النفط  عائدات  انخفاض  من 
أن  إال  عليها،  املفروضة  األمريكية  العقوبات 
من  كبرية  مبالغ  سحبت  اإليرانية  الحكومة 
احتياطياتها من العمالت األجنبية لإلنفاق عىل 
أنفقت  حيث  اإلقليمية،  العسكرية  طموحاتها 
ما مجموعه 140 مليار دوالر تقريبًا عىل هذه 
املنرصم،  العقد  خالل  العسكرية  الطموحات 
وهذا ال ينفصل عن تورطها يف الرصاعات التي 
تقدمه  الذي  املايل  والدعم  املنطقة،  تشهدها 
والتنظيامت  املسلحة  امليليشيات  من  للعديد 

اإلرهابية.
بدرجة  اآلسيوي  العسكري  اإلنفاق  تزايد   -  8
باملئة  يعادل 28  العام 2018، وأصبح  كبرية يف 

تقرير  فحسب  العاملي،  اإلنفاق  إجاميل  من 
(سيربي)، فإن النمو السنوي لإلنفاق العسكري 
الكوري الجنويب عام 2018 يعد األعىل منذ عام 
2005. ومن املقرر أن يرتفع اإلنفاق الياباين يف 
السنوات الخمس املقبلة. ويف إفريقيا، انخفض 
اإلنفاق العسكري 8.4 باملائة يف 2018 ، للعام 
الرابع عىل التوايل منذ ذروته يف 2014. وتراجع 
اإلنفاق العسكري يف الجزائر 6.1 باملائة وأنجوال 
 .2018 يف  باملائة   49 والسودان  باملائة   1.8
الرشق  يف  لدى  العسكري  اإلنفاق  وانخفض 
 1.9 بنسبة  عنها  بيانات  تتوفر  التي  األوسط 

باملائة عىل أساس سنوي يف 2018. 

ميكن  ال  العامل  يف  التسلح  عىل  اإلنفاق  تزايد 
هرم  قمة  يف  الدائر  الرصاع  عن  حال  بأي  فصله 
املصالح  عىل  الكربى  القوى  بني  الدويل  النظام 
تأكيد  عىل  فقط  يقترص  ال  رصاع  وهو  والنفوذ، 
املكانة السياسية يف النظام الدويل ، وإمنا ميتد إىل 
الحروب التجارية املتصاعدة بني الواليات املتحدة 
تنامي  عن  فضالً  هذا  األورويب،  واالتحاد  والصني 
مصادر األخطار التي تهدد األمن والسلم اإلقليمي 
التي  العوامل  تناول  ميكن  هذا  وعىل  والدويل، 
تقف وراء تصاعد اإلنفاق العسكري يف العامل عىل 

النحو التايل:
1 - تأكيد املكانة والقوة : أحد األسباب الجوهرية 
التي تفرس زيادة اإلنفاق العسكري يف العامل ترتبط 
بدرجة كبرية مبحاوالت القوى الكربى تأكيد مكانتها 
يف النظام الدويل، فالواليات املتحدة يف ظل إدارة 
ترامب أعلنت منذ العام 2017 أنها ستعمل عىل 
تأكيد التفوق العسكري الكاسح للواليات املتحدة 
والصني)،  التقليديني(روسيا  خصومها  مواجهة  يف 
وألجل هذا مل تكتف بزيادة ميزانياتها الدفاعية، 
ترى  بعينها  لقطاعات  طائلة  مبالغ  بل خصصت 
حيث  األمرييك،  الجيش  قدرات  من  ستعزز  أنها 
 10 نحو  األمريكية  العسكرية  امليزانية  تتضمن 
بزيادة قدرها  اإلنرتنت،  لعمليات  مليارات دوالر 
10 باملئة عىل أساس سنوي؛ وأكرث من 14 مليار 
باملئة.   15 قفزة  يف  للفضاء،  تخصيصها  تم  دوالر 
املتحدة  الواليات  فيه  تواصل  الذي  الوقت  ويف 
فإن  العسكرية،  قوتها  تعزيز  إىل  الرامية  خططها 
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الدولية األخرى تضاعف جهودها يف هذا  القوى 
تشري  حيث  األورويب،  واالتحاد  كالصني  السياق، 
رفعوا  األوروبيون  الناتو  حلفاء  أن  إىل  التقارير 
اإلنفاق العسكري للعام 2018 بنسبة 4.2 باملئة. 
بالقلق بشكل خاص  التي تشعر  بولندا،  وعززت 
من روسيا املجاورة، اإلنفاق بنسبة 8.9 باملئة. كام 
دخلت الهند سباق التسلح ، وأصبحت تنفق عىل 

جيشها أكرث من أي دولة أوروبية.
معاهدة  من  املتحدة  الواليات  انسحاب   -  2
والقصرية  املتوسطة  الصواريخ  عىل  (القضاء 
بدعوى   ،2018 أكتوبر  شهر  يف   IFN)املدى
التي  املعاهدة،  هذه  بنود  انتهكت  روسيا  أن 
االتحاد  مع  املتحدة  الواليات  بني  توقيعها  تم 
األوىل  املعاهدة  وهي   1987 عام  ىف  السوفيتى 
مبوجبها  التى  القطبني،  بني  نوعها  من  والوحيدة 
ُحظر عىل البلدين امتالك وإنتاج واختبار إطالق 
و5500   500 بني  مداها  يرتاوح  التى  الصواريخ 
كيلومرت، ويجمع الخرباء عىل أن انسحاب الواليات 
عودة  إىل  يؤدي  قد  املعاهدة  هذه  من  املتحدة 
كان  ما  تفوق  بصورة  أخرى  مرة  التسلح  سباق 
الباردة، وهذا ما يفهم  إبان حقبة الحرب  سائداً 
من ترصيحات الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف 
من  املتحدة  الواليات  النسحاب  تفسريه  معرض 
هذه املعاهدة، حينام قال» إن الواليات املتحدة 
بينام  األسلحة   ىف صنع  لن ترتك روسيا مستمرة 
هذه  أثر  أن  الحقيقة  لكن  ذلك».  علينا  يحظر 
الخطوة لن يقترص عىل الواليات املتحدة وروسيا، 
وإمنا قد يدفع العديد من دول العامل إىل االنخراط 
يف  املتحدة  الواليات  ملواكبة  التسلح،  سباق  يف 

اإلنفاق عىل التسلح.
فهم  ال ميكن  واملصالح:  النفوذ  الرصاع عىل   -  3
مبعزل  العامل  يف  العسكري  اإلنفاق  معدل  زيادة 
النفوذ  عىل  الكربى  القوى  بني  الرصاع  عن 
املتحدة  الواليات  بني  فقط  ليس  واملصالح، 
وروسيا، واللتان تتقاطع مصالحهام يف العديد من 
املناطق ، بداية من منطقة الرشق األوسط حيث 
الخالف بشأن كيفية التعامل مع األزمة السورية، 
مبنطقة  ومروراً  اإليراين،  النووي  االتفاق  وأزمة 
أزمة  مع  التعامل  وكيفية  الكورية  الجزيرة  شبه 
القرم حيث  الشاملية، ومنطقة  نزع سالح كوريا 
احتالل موسكو  بعد  أوكرانيا  أزمة  بشأن  الخالف 
لجزيرة القرم عام 2014، ونهاية باألزمة يف فنزويال 

الرامية  األمريكية  السياسة  موسكو  ترفض  حيث 
مادورو،  يكوالس  فنزويال  برئيس  اإلطاحة  إىل 
وهي خالفات تؤكد حجم التناقض يف املصالح بني 
قدراتهام  تعزيز  عىل  حرصهام  وتفرس  الدولتني، 
العسكرية. الصني هي األخرى لها خالفات عميقة 
عسكرية  خالفات  وهي  املتحدة،  الواليات  مع 
تعزيز  تواصل  أنها  خاصة  واقتصادية،  وسياسية 
قدراتها العسكرية بصورة تدعو إىل قلق الواليات 
يأيت  الهادئ.  املحيط  غرب  يف  وخاصة  املتحدة، 
هذا يف الوقت الذي ما تزال فيه الحرب التجارية 
بني الدولتني مستعرة ومل تتوقف رغم املفاوضات 
اتفاق،  إىل  للتوصل  أشهر  منذ  بينهام  الجارية 
حيث عادت حرب الرسوم الجمركية بني الدولتني  
إذ   ،2019 مايو  شهر  يف  أخرى  مرة  الواجهة  إىل 
أعلنت بكني فرض رسوم عىل سلع أمريكية بقيمة 

60 مليار دوالر اعتبارا من األول من يونيو 2019، 
الجمركيّة  التعريفة  واشنطن  رفع  ردا عىل  وذلك 
عىل سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دوالر. ويف شهر 
مايو 2019 أضافت وزارة التجارة األمريكية، رشكة 
هواوي تكنولوجيز الصينية و70 رشكة تابعة لها، 
إىل ما يُطلق عليه «قامئة الكيانات الخاصة بها»، 
يف خطوة متنع رشكة االتصاالت الصينية العمالقة 
من الحصول عىل مكونات وتكنولوجيا من رشكات 
كام  الحكومة.  من  مسبقة  موافقة  دون  أمريكية 
وقع الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف شهر مايو 
2019 أمرا تنفيذيا يقيض بحظر استخدام الرشكات 
األمريكية ملعدات االتصاالت التي تصنعها رشكات 

يُعتقد أنها متثل تهديدا لألمن القومي.
4 - استمرار مظاهر التوتر يف البيئتني اإلقليمية 
والدولية، بسبب سياسات بعض األنظمة العدائية 
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فاألوىل ورغم دخولها   ، إيران)  الشاملية-  (كوريا 
يف مفاوضات مع جارتها كوريا الجنوبية والواليات 
ما  أنها  إال  النووية،  سالحها  نزع  بشأن  املتحدة 
تزال تناور وتربط أي تنازل عن أسلحتها النووية 
هو  هذا  وكان  عليها،  املفروضة  العقوبات  برفع 
الرئيس  بني  التاريخية  القمة  فشل  يف  السبب 
الشاملية  كوريا  وزعيم  ترامب  دونالد  األمرييك 
فإن  إيران  أما   ،2019 فرباير  يف  أون  جونج  كيم 
لألمن  تهديد  مصدر  تزال  ما  العدائية  سياساتها 
واالستقرار اإلقليمي والدويل عىل حد سواء، خاصة 
يف ظل إعالنها يف شهر مايو 2019 عن التخيل عن 
وتهديدها  النووي،  االتفاق  يف  التزاماتها  بعض 
مل  حال  يف   يوًما   60 خالل  إضافية،  بإجراءات 
تطبق الدول األخرى التزاماتها، وذلك يف محاولة 
األوروبيني  املتحدة  الواليات  حلفاء  عىل  للضغط 
اإليراين.  النووي  االتفاق  عىل  للحفاظ  للتدخل 
املتكررة  الثوري  الحرس  تهديد  عن  فضالً  هذا 
فيه  املالحة  حركة  وعرقلة  هرمز  مضيق  بإغالق 
رداً عىل العقوبات النفطية الشاملة التي تعرضت 
الوقت  يف   .2019 مايو  من  الثاين  منذ  إيران  لها 
للعديد  دعمها  تواصل  تزال  ما  إيران  فإن  ذاته، 
من امليليشيات املسلحة والتنظيامت اإلرهابية يف 
ملبادئ  وواضح  رصيح  انتهاك  يف  وذلك  املنطقة، 

القانون الدويل. 
يف الوقت ذاته، فإن التصعيد املتبادل بني روسيا 

يف  للتوتر  جديدة  مصادر  يضيف  الناتو  وحلف 
الجانبني  بني  العالقات  أن  خاصة  الدولية،  البيئة 
وصلت إىل طريق مسدود عىل نحو خطر؛ حيث 
املخاطر  لخفض  القامئة  التدابري  الحلف  أوقف 
وآليات بناء الثقة مع روسيا عن العمل. ليس هذا 
وحسب بل أن روسيا ال تألو جهداً يف استعراض 
البلطيق،  بحر  يف  وخاصة  العسكرية،  قدراتها 
إليصال رسائل شديدة اللهجة إىل حلف الناتو من 
تحركات  بأي  القيام  أو  إجراءات  أي  اتخاذ  مغبة 
يفرس  وهذا  الرويس،  األمن  تهديد  شأنها  من 
قيام الجيش الرويس يف شهر يوليو 2019 بإجراء 
بحريته تدريبات عىل الصواريخ يف بحر البلطيق، 
الذي أصبح ساحة للتوتر بني موسكو والغرب يف 

السنوات األخرية.
نظم  يف  حدثت  التي  التكنولوجية  الطفرة   -  5
التسلح يف العام 2018، وتوجه العديد من القوى 
الكربى نحو تخصيص ميزانيات ضخمة لالستثامر 
مخرجات  عىل  تعتمد  التي  الذكية  األسلحة  يف 
تقرير  وحسب  االصطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا 
ميونيخ لألمن 2019 فقد ارتفع حجم االستثامر يف 
التطبيقات العسكرية للذكاء االصطناعي إىل أعىل 
مستوياته خالل عام 2018 ليصل إىل أكرث من 50 
مليار دوالر، أي حوايل ضعف حجم االستثامرات 
أن  يعني  ما   ،2017 عام  خالل  نفسه  املجال  يف 
القوى الكربى باتت مدركة أكرث من أي وقت ميض 

االصطناعي  الذكاء  تقنيات  يف  االستثامر  أهمية 
والثورة الرقمية والتكنولوجيا ، وتوظيفها بفاعلية 
يف التطبيقات العسكرية من أجل تعزيز قدراتها 
أن  إىل  الدراسات  من  العديد  وتشري  العسكرية. 
تكنولوجيا  الذكاء االصطناعي وما يرتبط بها من 
أسلحة املستقبل يف برمجيات الذكاء االصطناعي، 
سواء فيام يتعلق بإطالق أو التحكم يف األسلحة أو 
مهاجمة أنظمة الكمبيوتر والتحكم املعادية، متثل 
أحد مظاهر الحرب الباردة الجديدة بني الواليات 

املتحدة وروسيا والصني. 

إن تصاعد حجم اإلنفاق العسكري يف العامل بهذه 
السنوي  التقرير  يف  جاء  كام  الكبرية  املعدالت 
(سيربي)  السالم  ألبحاث  الدويل  ستوكهومل  ملعهد 
باردة  حرب  بالفعل  يعيش  العامل  أن  إىل  يشري 
التقليدية  الباردة  الحرب  مبراحل  تفوق  جديدة، 
التي كانت مقترصة عىل الواليات املتحدة واالتحاد 
السوفيتي السابق، بينام الحرب الحالية هي أكرث 
تعقيداً، ليس فقط ألنها تشمل العديد من القوى 
اإلقليمية والدولية التي تسعى إىل تعزيز مكانتها 
بتباين  ترتبط  ألنها  أيضاً  وأمنا  الدويل،  النظام  يف 
السياسية واالقتصادية والتجارية  املصالح  خارطة 

والتكنولوجية بني القوى الكربى.
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األنظار  اتجهت  الحادثة،  هذه  وقوع  ومع 
أن  وخصوصا  به،  كمشتبه  إيران  إىل  مبارشة 
متصاعدة  كالمية  حرب  يف  متورطة  طهران 
أمريكية  عقوبات  بشأن  املتحدة  الواليات  مع 
النفطية  صادراتها  قلصت  والتي  رصامة،  أكرث 
وشددت املعروض العاملي. بالرغم من ذلك نفى 

املسؤولون اإليرانيون مسؤوليتهم عن الحادث.
ميناء  صفو  يتعكر  مل  فإنه  الجناة،  حظ  ولسوء 
هناك  يكن  ومل  الحادث،  هذا  جراء  من  الفجرية 
م تنتج عنها أي أرضار برشية أو إصابات، كام ال 
يوجد أي ترسب ألي مواد ضارة أو وقود من هذه 
السفن». ولله الحمد. ومبا أن الحادثة قد وقعت 
وداخل  اإلمارات  لدولة  اإلقليمية  املياه  خارج 
البحرية  سالمة  ضامن  فإن  االقتصادية،  مياهها 
وليست  دولية،  مسؤولية  هي  الحالة  هذه  يف 
مسؤولية دولة اإلمارات وحدها ضد التهديدات 

والترصفات التي تهدد حركة التجارة العاملية.
يومني  فبعد  تنته،  مل  العملية  هذه  أن  ويبدو 
لخط  ضخ  محطَّتَْي  تعرض  خرب  عىل  استيقظنا 
األنابيب رشق - غرب الذي ينقل النفط السعودي 
ميناء  إىل  الرشقية  املنطقة  يف  النفط  حقول  من 
ينبع عىل الساحل الغريب، لهجوم بطائرات مسرية 
مفخخة (درون)، نتج عنه حريق بسيط يف إحدى 
املحطات وخلف أرضاراً طفيفة، ومل يتوقف الضخ 
وإصالح  األرضار  لتقييم  فقط  لفرتة محدودة  إال 
وضعها  إىل  األمور  إىل  عادت  ثم  ومن  املحطة، 
بالخيبة.!  العملية  منفذي  أصاب  ما  الطبيعي، 
إيران  التي تدعمها  الحويث  لبثت ميليشيات  وما 
أن تبّنت استهداف املنشآت الحيوية للسعودية، 
بالرغم من أن حكومة هادي اليمينة نفت ذلك 
والسؤال  نفسية».  «حرب  مجرد  بأنه  ووصفته 
الجهة  هذه  استفادت  ماذا  نفسه:  يطرح  الذي 
هناك  يكن  مل  طاملا  العمليات  هذه  وراء  من 
وسوق  اإلنتاج  سري  يتأثر  ومل  يُذكر،  تخريب 
ارتفاع  عىل  ذلك  ساعد  بالعكس  بل  النفط؟ 
سجلت  حيث  ملحوظ،  بشكل  النفط  أسعار 
أسعار النفط ارتفاعاً بـ1.5 يف املئة بعد استهداف 

املحطتني السعوديتني! هم يعلمون متاماً أن دولة 
تردا  لن  السعودية  العربية  واململكة  اإلمارات 
ومفعوالً  تأثرياً  أشد  ردهام  سيكون  وإمنا  باملثل، 
أن  أيضاً  ويعلمون  الصبيانية،  ترصفاتهم  من 
الحرمني  فخادم  معهام.  سيقف  الدويل  املجتمع 
حفظه  عبدالعزيز،  بن  سلامن  امللك  الرشيفني 
الله، دعا إىل عقد (قمم مكة) ودعا إليها الرؤساء 
بهدف  واإلسالمية  العربية  الدول  من  وامللوك 
توحيد الصف إزاء ما تشهده املنطقة من توترات 
تحريك  بعد  والسيام  اإليرانية،  التهديدات  من 
الحربية،  سفنها  أهم  ألحد  املتحدة  الواليات 
حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمنطقة. ومع 
هذا التحرك العاملي ضد إيران يخرج إلينا وزير 
رغبته  ويبدي  ظريف  محمد  اإليراين  الخارجية 
يف بناء عالقات متوازنة مع كل الدول الخليجية، 
الدول  مع  اعتداء  عدم  اتفاقية  «اقرتحنا  وقال: 
الخليجية املجاورة“. واملشكلة أن إيران ال تعتدي 
العراق  علينا مبارشة وإمنا عن طريق وكالئها يف 
وسوريا ولبنان واليمن! فإىل أي مدى نستطيع أن 

نثق بهذه االتفاقية؟
يف  أتعمق  أن  أحب  وال  سياسية،  خبرية  لست 
من  اآلن  يحدث  ما  ولكن  الدولية،  النزاعات 
عىل  فقط  يؤثر  ال  لجريانها  إيرانية  تهديدات 
عىل  وامنا  الخليج،  ونفط  واقتصاد  استقرار 

االقتصاد العاملي وإمدادات الطاقة للعامل.
إن ما لفت انتباهي من هذه العمليات أن إيران 
والعالية  الجديدة  التقنيات  استخدام  يف  تفننت 
تكون  وقد  وتخطيط،  متويل  إىل  تحتاج  التي 
استغرقت شهوراً من أجل تنفيذ هذه العمليات، 
ال  ملاذا  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال  إلمتامها، 
سبيل  يف  هذه  وجهودها  أموالها  إيران  توظف 

التنمية وازدهار شعبها وتخليصه من الفقر.

 .  :
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أن  ميكن  أنها  إيران  تصورت  التي  الرهانات  أول 
تدفع القوى الكربى إىل التدخل لتخفيف الضغوط 
حركة  بعرقلة  التهديد  هي  عليها،  متارس  التي 
املالحة يف مياه الخليج العريب، ومن ثم تهديد أمن 
الطاقة الذي يعد عصب االقتصاد العاملي، يف هذا 
السياق فإن العديد من املؤرشات واملعطيات تشري 

بأصابع االتهام إىل تورطها يف العمليات التخريبية 
اإلقليمية  املياه  يف  النفط  ناقالت  استهدفت  التي 
وفقاً  وذلك   ،2019 مايو  شهر  يف  اإلمارات  لدولة 
ألحدث تقييامت صادرة عن وزارة الدفاع األمريكية 
الثوري  الحرس  حملت  والتي  ”البنتاجون“، 
ما  وهو  العمليات،  هذه  عن  املبارشة  املسؤولية 

أكده مستشار األمن القومي األمرييك جون بولتون، 
بالعاصمة  األمريكية،  السفارة  يف  جلسة  خالل 
سواحل  قبالة   4 الـ  السفن  مهاجمة  أن  أبوظبي، 
اإلمارات، متت باستخدام ألغام بحرية، ومن شبه 

املؤكد أنها من إيران. 
ويف الوقت ذاته فإن ميليشيات الحويث اإلرهابية– 

 :
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املدعومة من إيران- أعلنت مسئوليتها عن الهجوم 
بطائرات ”درون“ مفخخة عىل محطتي ضخ برتول 
لرشكة ”أرامكو“ يف الرياض بعد ذلك بيومني، األمر 
الذي يؤكد أن هذه العمليات التخريبية واإلرهابية 
ال ميكن الفصل بينها، وأنها كانت تستهدف إيصال 
رسالة اىل مستهليك النفط يف العامل بأن أمن الطاقة 
يف خطر، وأن دول املنطقة ال ميكنها تعويض غياب 
وفاقم  خرس  الرهان  هذا  لكن  اإليراين،  النفط 
حالة  من  ذلك  عىل  أدل  وليس  إيران،  عزلة  من 
التضامن الدولية الكبرية مع اإلمارات والسعودية، 
املجتمع  الخاصة برضورة تحمل  وتأييد دعواتهام 
املالحة  الحفاظ عىل سالمة  الدويل ملسئولياته يف 
أمن  تعزيز  عىل  والعمل  العريب،  الخليج  مياه  يف 
أية  مغبة  من  إيران  وتحذير  العاملي،  الطافة 

مامرسات غري مسئولة يف هذا الشأن.

التخيل  هو  إيران  إليه  لجأت  الذي  الثاين  الرهان 
عن بعض التزاماتها يف االتفاق النووي، وتهديدها 
بإجراءات إضافية، خالل األسابيع املقبلة يف حال مل 
التزاماتها، وذلك يف محاولة  األخرى  الدول  تطبق 
األوروبيني،  املتحدة  الواليات  حلفاء  للضغط عىل 
عىل  الحفاظ  أجل  من  العمل  عىل  ومساومتهم 
مخيباً  جاء  األورويب  الرد  لكن  النووي،  االتفاق 
الثالث يف  األوروبية  الدول  إليران، حيث وصفت 
تخيل  وفرنسا)  وأملانيا  (بريطانيا  النووي  االتفاق 
إيران عن التزاماتها يف االتفاق النووي بـ ”الخطوة 
غري املرحب بها“، داعية إياها لعدم اتخاذ خطوات 
اإليرانية  الخطوة  أن  من  وحذرت  بل  تصعيدية، 

ميكن أن تؤدي إىل عقوبات غربية جديدة.

الرهان الثالث هو استعراض القوة العسكرية يف 
قادرة  إيران  بأن  للعامل  االنطباع  إلعطاء  محاولة 
عىل تنفيذ تهديداتها الخاصة بإغالق مضيق هرمز 
وحلفائها  املتحدة  الواليات  مصالح  واستهداف 
قادة  ترصيحات  من  يفهم  ما  وهذا  املنطقة،  يف 
الحرس الثوري طيلة شهر مايو 2019 التي تركزت 
حركة  وعرقلة  هرمز  مضيق  إغالق  عىل  باألساس 
يف  األمريكية  القوات  واستهداف  فيه،  املالحة 
املنطقة، رداً عىل العقوبات النفطية الشاملة التي 
أيضاً  فشل  الرهان  هذا  لكن  إيران،  لها  تعرضت 

املتسارعة  األمريكية  العسكرية  التحركات  أمام 
بإرسال سفينة  بدأت  والتي  املنطقة،  واملكثفة يف 
باتريوت  صواريخ  وبطاريات  برمائية  هجومية 
إىل الرشق األوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات 
وقاذفات من طراز ”يب52-“ إىل املنطقة، وانتهت 

نحو  سريسل  إنه  ترامب  دونالد  الرئيس  بإعالن 
وهي  األوسط،  الرشق  إىل  إضايف  جندي   1500
التحركات التي شكلت عامالً حاسامً يف ردع إيران، 
تكف  أن  عليها  بأن  واضحة  برسالة  إليها  وبعثت 
تستطيع  لن  ألنها  القوة،  استعراض  سياسات  عن 
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األمريكية،  العسكرية  القوة  أمام طوفان  الصمود 
الواليات  مصالح  الستهداف  محاولة  أي  وأن 
املتحدة أو حلفائها ستكون عواقبها جسيمة، ورمبا 
ما  الرسالة جيداً، وهذا  إيران فهمت هذه  تكون 
يفرس التحول يف خطابها السيايس الذي بدأ مييل 
مع  حرب  دخول  يف  ترغب  ال  وأنها  التهدئة،  إىل 

الواليات املتحدة األمريكية.

عىل  جاء  إليه،  إيران  لجأت  الذي  األخري،  الرهان 
جواد ظريف خالل  محمد  الخارجية  وزير  لسان 
بالده  أن  إىل  أشار  حيث  مؤخراً،  للعراق  زيارته 
الدول  مع  اعتداء  عدم  اتفاقية  إبرام  اقرتحت 
أي  مع  بالحوار  ترحب  كام   ، املجاورة  الخليجية 
ونظام  متوازنة  عالقات  إليجاد  الخليج  دول  من 
املشرتكة،  واملصالح  املتبادل  االحرتام  عىل  مبني 
لكن هذه الدعوة - كسابقاتها-  ليست جادة وال 
املاضية  السنوات  خربة  ألن  مصداقية،  أي  تحمل 
تشري إىل تنصل إيران من تعهداتها، وأنها تلجأ إىل 
الجوار كلام  الحوار والتعهد باحرتام دول  دعوات 
عسكرية  تهديدات  أو  دولية  لضغوط  تعرضت 
حقيقية، ولهذا فإن الدعوة الجديدة التي تأيت يف 
أمرييك غري مسبوق ويف ظل  ظل حشد عسكري 
حالة من اإلجامع الدويل عىل رفض سياسات إيران 
تكتيك  أو  جديدة  مناورة  سوى  ليست  العدائية، 
مرحيل تحاول طهران من خالله االنحناء للعاصفة، 

للخروج من املأزق الكبري الذي تواجهه.

إيران تعيش اآلن  حالة من االرتباك، فكل رهاناتها 
ثبت أنها خارسة، ألنها مل تتخىل بعد عن مرشوعها 
اإلقليمي يف التمدد والسيطرة وتصدير الثورة، غري 
مدركة أن تطورات البيئتني اإلقليمية والدولية غري 
مواتية لطموحاتها يف الهيمنة. وإذا كانت جادة يف 
أن تقرن  الخليج، فعليها  للحوار مع دول  دعوتها 
الثقة فيها، كالتخيل  ذلك بشواهد حقيقية تدعم 
يف  التدخل  عن  والتوقف  العدائية  سياساتها  عن 
شؤون دول املنطقة، وإيقاف دعمها للميليشيات 

املسلحة والتنظيامت اإلرهابية يف املنطقة، والتي 
املنطقة.  يف  الوكالة  حروب  خاللها  من  تخوض 
مبعنى آخر، فإن الكرة اآلن يف ملعب إيران، فإما 
القانون  مببادئ  تلتزم  مسؤولة  كدولة  تترصف 
الدويل، ومببادئ حسن الجوار، وإما تواصل سياسة 

حافة الهاوية، ووقتها ال تلومن إال نفسها.



75

 (52 )

.

ما يحدث اآلن ليس ألول مرة فحالة التصعيد متكررة 
إىل درجة أن البعض كان يعتقد أن الحرب ستقوم ولكن 
الجديد هو شخص  املتغري  بالكامل،  ليهدأ  األمر  يرجع 
الرئيس فقط، وليس اإلدارة األمريكية باعتبار أن إدارة 
الجمهوريني هم أكرث من تعاون مع النظام اإليراين من 
بالرئيس بوش األب إىل بوش االبن، ألن  ريجان ومروراً 
دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد ينفذ ما يقوله ولكن 
إذا اعتربنا أن القرارات مثل هذه ليس كلها من الرئيس 
أمريكية  اسرتاتيجية  أمام  أننا  سيعني  حرب  قيام  فإن 

جديدة حقيقة.  
ميكن أن يكون التفسري األقرب واملفرتض من نية إرسال 
لنكولن»  «أبراهام  الطائرات  لحاملة  املتحدة  الواليات 
املنطقة يهدف إىل توجيه  إىل  النووية  قنابل  وقاذفات 
رسالة إىل النظام اإليراين بأن واشنطن مستعدة للرد عىل 
أي قرار «غبي» ميكن أن تتهور فيه طهران باعتبارها ردة 
فعل لحالة التضييق االقتصادي عليها بعد تطبيق قرار 
(تصفري نفط إيران) الذي وضع النظام أمام تحد صعب 
امليليشيات  من  مريديه  وأمام  اإليراين  العام  الرأي  مع 

العسكرية يف املنطقة.
النظام اإليران عاجز وليس لديه الجرأة الكافية -ليس 
يف هذه املرة فحسب بل حتى املرات املاضية-عن فتح 
ألنها  املتحدة  الواليات  مع  رصيحة  عسكرية  مواجهة 
تدرك النتيجة التي ميكن أن تؤدي إليه. صحيح أن لدى 
إيران العديد من البدائل واألوراق السياسية يف املنطقة 
النظام  ولكن  فقط  ولبنان  اليمن  عىل  تقترص  ال  التي 
اإليراين خاصة هذه األيام هو غري مستعد للدخول يف 
مواجهة مع الواليات املتحدة ألن كل الظروف ليست يف 
صالحه مبا فيها الدول األوروبية التي كانت تسانده دامئاً 

خاصة فرنسا وأملانيا.
تلك  لديها  ليس  األخرى  هي  األمريكية  اإلدارة  إن  بل 
«لغة  استخدام  أجل  من  هو  تفعله  ما  وإمنا  الرغبة 
بخطوة  الثوري  الحرس  قام  حالة  إال يف  حوار خشنة» 
واشنطن  وحلفاء  مصالح  تجاه  النتائج  محسوبة  غري 
ومع ذلك فإن املواجهة لن تتعدى أن تكون محدودة 
وتكتيكية وليست حرب شاملة بني البلدين وميكن أن 
تعطى هذه املهمة إىل إرسائيل يف الوقت الحايل فهي 
من  بذلك  للقيام  األخرض  الضوء  أو  صالحيات  لديها 

واشنطن وموسكو، وإيران تدرك ذلك.

باإلمكان أن إدارة الرئيس ترامب اختارت مالعبة النظام 
اإليراين ب»التهويش» العسكري عليها ما جعل من هذا 
النظام يركز عىل هذا الجانب يف حني الحرب الحقيقة 
النظام  التي تقلم أظفار  العقوبات االقتصادية  هي يف 
داخلياً وخارجياً، ويف الحرب اإلعالمية حيث يقوم اإلعالم 
إيران  ماليل  إبراز حقائق  باألحرى  أو  بالتشويه  الغريب 
الرأي العام العاملي، وكذلك الحرب الحقيقية تكمن يف 
أسهل  االنهيار  ما يجعل  «اللوبيات»  الضغط  جامعات 
وبدون تكلفة، كام حدث مع االتحاد السوفيتي الذي 

فكك نفسه وانهار بالكامل، دون طلقة واحدة.
يعيب النظام اإليراين أنه يظن أن الحاجة إليه ما زالت 
وتنظيم  طالبان  مع  املواجهة  أيام  كانت  كام  مستمرة 
القاعدة ثم مع نظام صدام حسني ومل يدرك أن املصالح 
تغريت  تجاهه  األمريكية  االسرتاتيجية  وبالتايل  تغريت 
كل  من  باتت حاجة رضورية  أظافره  تقليم  وأن  أيضاً 

القوى الدولية.
قوة أي نظام سيايس يف العامل يأيت من متاسكه مع شعبه 
وأحد إشكاليات النظام اإليراين أنه ال يعترب مام حدث 
من الدول األخرى حيث يفتقد الهيبة معه والرغبة يف 
استمراره يف السلطة وهذا ما يستغله الرئيس ترامب يف 

إرضاخ املرشد األعىل للثورة اإليرانية.

« »

:

sowafi@hotmail.com
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بسبب تطورات جذرية متسارعة طرأت عىل آليات 
صناعة املحتوى اإلعالمي وتوزيعه، مبوازاة اخرتاقات 
كبرية يف مجال تكنولوجيا املعلومات، تغريت طبيعة 
الثالثة،  األلفية  مطلع  منذ  جوهرياً،  تغرياً  اإلعالم 

بشكل ميكن أن يربك الجهود التنظريية التي سعت 
السياسية  العمليات  إزاء  إرساء وظائفه وأدواره  إىل 
النظر  إعادة  ويفرض رضورة  بأنواعها،  واالجتامعية 

فيها.

االقتصادية  التطورات  من  الكثري  عكس  وعىل 
يف  العامل  شهدها  التي  والثقافية  واالجتامعية 
طرأت  التي  التطورات  فإن  األخرية،  الثالثة  القرون 
يف  وتفاعلت  أثرت  واإلعالمي  االتصايل  املشهد  عىل 

 .  :
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املنطقة العربية بشكل ملموس ومتوازن مع مناطق 
العامل املختلفة، بحيث ظهرت مثارها رسيعاً يف البنية 
من  غريها  مثل  األوسط  الرشق  ملنطقة  املجتمعية 

مناطق العامل األكرث منواً.

البيانات  تُربز  «التقليدي»،  اإلعالمي  النسق  مبوازاة 
منطقة  يف  الجديد  االتصايل  املشهد  مالمح  التالية 

الرشق األوسط.
فقد توصلت نتائج تقرير سنوي عن استخدام األفراد 
عىل مستوى العامل لـ «اإلنرتنت»، وشبكات التواصل 
أن  إىل   ،2018 لعام  املحمول،  والهاتف  االجتامعي، 
304.5 مليون اشرتاك بالهاتف املحمول تم تسجيلها 
شامل  منطقة  دون  (من  األوسط  الرشق  مبنطقة 
أفريقيا)، عىل الرغم من أن عدد سكان املنطقة نحو 
250 مليون نسمة، مبا يفيد أن عدد االشرتاكات يف 

الهاتف املحمول يتجاوز بوضوح عدد السكان.
وسائل  إدارة  منصة  عن  الصادر  التقرير،  ويظهر 
التواصل االجتامعي «هوت سويت» يف عام 2019، 
أن اشرتاكات «املوبايل» تزداد بـ8 ماليني اشرتاك، أي 
أن  إىل  مشريا   ،2018 لعام  املئة  يف   2.7 منو  بنسبة 
إىل  يصلون  األوسط  الرشق  يف  مواطن  مليون   182

«االنرتنت» بنسبة 71 يف املئة من سكان املنطقة.
ومن بني البيانات املثرية لالهتامم، أن نسبة استخدام 
يف  أما  املئة،  يف   99 بلغت  اإلمارات  يف  «اإلنرتنت» 

الكويت فبلغت 98 يف املئة، من إجاميل السكان.
عدد  بلغ  االجتامعي،  التواصل  مواقع  وبخصوص 
مستخدميها يف الرشق األوسط 136.1 مليون شخص، 
ستة  دخل  كام  السكان،  عدد  من   %53 نحو  أي 
ماليني مستخدم جديد، وسائل التواصل االجتامعي 

يف عام 2018، بنسبة منو 4.7 يف املئة.
مستخدمي  من   %46 أن  إىل  التقرير  وأشار 
إىل  يدخلون  األوسط،  الرشق  يف  «اإلنرتنت» 
املحمول،  الهاتف  عرب  املواقع  حساباتهم عىل هذه 

أي  118 مليون شخص.
خالل  من  «اإلنرتنت»  باستخدام  يتعلق  ما  ويف   
من  متقدمة  مرتبة  مرص  احتلت  املحمول،  الهاتف 
حيث متوسط ساعات استخدام الفرد لـ «اإلنرتنت» 
ما  املستخدم  مييض  حيث  املحمول،  الهاتف  من 
العربية  اإلمارات  بينام  يومياً،  ساعة   3.5 مجموعه 
ساعة   3.48 مبجموع  الثاين،  املركز  احتلت  املتحدة 
 3.35 مبجموع  الثالث  املركز  السعودية  ثم  يومياً، 

ساعة يومياً يف املتوسط.
مشابهة يف  عاملية  تطورات  مع  األرقام  تتسق هذه 
املجال ذاته؛ إذ وصل عدد من يتصلون بـ ”اإلنرتنت“ 

يف العامل إىل 4.34 مليار شخص، بنسبة 57 يف املئة 
من مجموع سكان العامل البالغ 7.5 مليار نسمة.

أن مستخدمي ”اإلنرتنت“ ميضون  البيانات  وتوضح 
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عىل  يومياً  الساعة  ونصف  ساعات  ست  من  أكرث 
الرقمي  املجتمع  أن  إىل   يشري  ما  عاملياً،  الشبكة 
العاملي سيقيض أكرث من مليارين و200 مليون سنة 

عىل ”اإلنرتنت“ يف عام 2019.
وتستخدم وسائل التواصل االجتامعي آليات جذب 
املئة من سكان  إن 45 يف  إذ  اإلنرتنت،  ملستخدمي 
يدخلون  شخص  مليار  و3.2  عليها،  نشطون  العامل 
إىل وسائل التواصل االجتامعي عرب الهاتف املحمول.

وال يتوقف رواد هذه الوسائط عن التزايد؛ إذ ارتفع 
بأكرث  العامل  التواصل حول  وسائل  مستخدمي  عدد 

من 280 مليون مستخدم يف عام 2018 .
اإلنرتنت، أظهرت   وعند رصد نشاط األشخاص عىل 
شبكة  عىل  اإلقبال  يف  ملحوظاً  منواً  البيانات 

”اإلنرتنت“ فالدقيقة الواحدة  شهدت ما ييل:
3.7 مليون عملية بحث عىل ”جوجل“، 18 مليون 
عىل  فيديو  مشاهدة  مليون   4.3 نصية،  رسالة 

”يوتيوب“، 973 ألف تسجيل دخول يف ”فيسبوك“، 
بالي  ”جوجل  تطبيقات  تنزيل  عملية  ألف   375
”إنستجرام“،  عىل  تصفح  ألف   174 ستور“،  وأبل 
و481 ألف تغريدة، 187 مليون بريد الكرتوين، 38 
تسوق  دوالر  مليون   862 واتساب،  رسالة  مليون 
خدمة  عىل  مشاهدة  ساعة   266 اإلنرتنت،  عرب 

”نتفليكس“ الرقمية.

«سلوكيات  مستقبال  سويت»  «هوت  تقرير  يتوقع 
املفاتيح  لوحات  استبدال  مثل  جديدة»؛  رقمية 
وكامريات،  صوتية  بأوامر  اإللكرتونية  لألجهزة 
التواصل  شبكات  عىل  املريئ  املحتوى  يهيمن  وأن 
تجارب  الجديدة  التقنيات  تقدم  فيام  االجتامعي، 

رقمية أكرث ثراء للناس يف مختلف املناطق بالعامل.
ميكن القول، بعد استعراض البيانات السابقة، ورصد 

اتجاهات إنتاج املحتوى اإلعالمي وتوزيعه، ومراجعة 
واتجاهات  اإلعالمية،  الرسائل  أثر  قياس  بحوث 
الحمالت اإلعالنية، إن اإلعالم الذي اجتهدت البحوث 
االجتامعية عىل مدى العقود الفائتة يف تعيني دوره 
بات  واالجتامعية  السياسية  العمليات  إزاء  املفرتض 

إعالمني: اإلعالم النظامي، واإلعالم غري النظامي.

 :

يطلق بعض الباحثني عىل هذا النسق وصف «اإلعالم 
عرفتها  التي  اإلعالم  وسائل  به  ويُقصد  التقليدي». 
البرشية، ونشطت بقوة يف القرن العرشين تحديداً 
والدورية،  املطبوعة،  الصحيفة  مثل  قبله؛  ما  أو 

والتليفزيون، واإلذاعة، وغريها.
مجال  تعيني  يُحكم  ال  التوصيف  هذا  أن  والواقع 
هذا «اإلعالم النظامي»، وال يسهل فصله عن النسق 

الثاين.
عىل  النظامي  اإلعالم  تعريف  اقتصار  هو  واألجدى 
إعالمية  مؤسسات  عن  يصدر  الذي  اإلعالم  هذا 
ُمسجلة، وخاضعة يف أدائها لنمط من أمناط املحاسبة 
مخاطبتها  بسهولة  وميكن  العمومية،  واملساءلة 

ومحاولة التأثري يف أدائها.
النظامي»  «اإلعالم  سيشمل  التعيني،  هذا  ووفق 
ومحطات  والدوريات،  واملجالت،  الصحف،  جميع 
طاملا  «اإلنرتنت»،  ومواقع  واإلذاعات،  التليفزيون، 
أو ترخيص،  أو حاصلة عىل ترصيح  كانت ُمسجلة، 
وتخضع لنمط من أمناط ضبط األداء واملساءلة، من 

جهة عمومية تم إنشاؤها بقانون.

 :
« »

مع األخذ يف االعتبار، أنه ال توجد حدود مادية فاصلة 
املحتوى  لتبادل  مانع  أي  يوجد  وال  النسقني،  بني 
بينهام، يُصعب جداً بسبب هذين االعتبارين تعيني 

مجال تأثري أي منهام عىل نحو محدد.
جميع  بأنه  النظامي»  غري  «اإلعالم  تعريف  وميكن 
ونرشه،  وبثه،  اإلعالمي،  املحتوى  إنتاج  عمليات 
وغري  نظامية،  غري  إنتاج  جهات  قبل  من  وتوزيعه، 
لألداء  الضابطة  العمومية  الهيئات  لدى  مسجلة 
اإلعالمي، وهي عمليات إنتاج ميكن أن يقوم عليها 
أو  الهواة  من  عمل  مجموعات  أو  عاديون  أفراد 
املحرتفني، وال تخضع إىل أي منط من أمناط املراجعة 
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يجرمه  أو  لذاتها،  تقرره  ما  إال  والضبط  واملساءلة 
بها  املعمول  والقيود  املحددات  يخرق  أو  القانون، 
لدى رشكات التكنولوجيا العمالقة املشغلة لوسائط 

التواصل االجتامعي.
اإلعالميني  النسقني  أن  يتضح  ذلك،  إىل  واستناداً 
(النظامي وغري النظامي) ينشطان يف بيئة التأثري يف 
الوعي الجمعي ألفراد الجمهور يف املنطقة العربية 
العمل  وأدوات  املحتوى  ويتبادالن  التوازي،  عىل 
أيضاً، كام يؤثران يف العمليات السياسية واالجتامعية 

بدرجة واضحة.

معه  حمل  الجديدة  الوسائط  ازدهار  أن  إال 
تحديات عىل النحو التايل: 

1. زيادة كبرية يف منط االعتامد عىل وسائط اإلعالم 
غري النظامية (السوشيال ميديا خصوصاً) يف التزود 
باألخبار واملعلومات وبلورة اآلراء ووجهات النظر 

حيال التطورات السياسية واالجتامعية. 
غري  للوسائط  التعرض  نسب  يف  مطرد  ارتفاع   .2
النظامية عىل حساب الوسائط التقليدية، بشكل 

يؤدي إىل اختالل التوازن الحاصل بينهام اآلن. 
3. يف كثري من املناطق، أدى ظهور وسائل إعالم 
الذي  األمر  اإلعالمية،  املنافسة  الحتدام  جديدة 
محرتفني  صحفيني  إيجاد  يف  كبرية  صعوبة  خلق 
االلتزام  عىل  القدرة  يف  سلباً  أثر  ما  ومدربني، 

بالقواعد واملعايري املهنية. 
طويلة  التحديات  ذلك  جانب  إىل  تربز   .4
النظامية  اإلعالم  وسائل  بحرية  املرتبطة  األمد 
ظل  يف  عائدات  توفري  عىل  وقدرتها  واستقاللها، 
منافسة رشسة مع القطاع غري النظامي عىل عوائد 

اإلعالنات. 
عائدات  فإن  املوثوقة،  التقارير  أحدث  وفق   .5
اإلعالن يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
والوسائط  النظامية  الوسائط  بني  مناصفة  تتوزع 
غري النظامية (اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد)، 
لكن اإلشكال يكمن يف أن نسب عائدات اإلعالن 
كبرية  بوترية  ميديا»  «السوشيال  قطاع  يف  تتزايد 
بينام تعاين ثباتاً أو تراجعاً يف وسط وسائل اإلعالم 
التقليدية، ما يعني، يف حال استمرار األوضاع عىل 
ما هي عليه، تقلص قدرة الوسائط التقليدية عىل 
االستمرار يف العمل واملنافسة، وإضعاف قدرتها يف 

تبني اسرتاتيجيات سياسية واجتامعية.

أوريجون  جامعة  أجرتها  حديثة  دراسة  تفيد 
التواصل  مواقع  مؤرشات  األمريكية Oregon عن 
”داميان  الباحثان:  بإعدادها  قام  االجتامعي، 
الشباب  ثلثي  أن  بروين“  و“بايتون  رادكليف“، 
إىل  يتجهون  إنهم  يقولون  تقريبًا)   %63) العريب 
األخبار،  عىل  للحصول  أوًال  و“تويرت“  ”فيسبوك“ 
ونصف تلك النسبة ترتكز بني الرشيحة العمرية من 
18 إىل 24 عاًما. وقد ارتفعت نسبة َمن يعتمدون 
عىل فيسبوك كمصدر لألخبار مبقدار 15% يف عام 

واحد فقط.
وتؤكد شواهد موضوعية عديدة هذا االتجاه، الذي 
غري  (النسق  االجتامعي  التواصل  وسائط  يكرس 
وانتشاراً  نفاذاً  األكرث  املصدر  باعتبارها  النظامي) 
للتزود باألخبار، وما يصاحبها بالطبع من تحليالت 

وصور وانطباعات وآراء.
يقود هذا التغيري الجوهري يف منط األداء اإلعالمي 
وآليات  واالجتامعية  السياسية  للعمليات  املواكب 
إىل  بالرسائل  التزود  وطبيعة  الجمهور  يف  التأثري 
وضع  مع  للتعامل  جديدة  آليات  اجرتاح  رضورة 

جديد.
التواصل  آليات  تعزيز  إىل  العربية  الدولة  تحتاج 
رشائح  وخصوصاً  الجمهور،  قطاعات  وبني  بينها 
فاعلية  واألكرث  األكرب  النسبة  تشكل  التي  الشباب 
بني هذا الجمهور، وليك يحدث ذلك؛ ستكون الدولة 
اآلليات،  هذه  تشخيص  بإعادة  معنية  العربية 
مع  والتفاعل  فيها،  والتأثري  النفاذ  مواطن  واختبار 
قطاعات من املؤثرين الجدد، الذين ميكن أن يكونوا 
أفراداً من الهواة، أو يكونوا من غري محددي املالمح، 
وهو أمر ينطوي عىل صعوبات كبرية، لكن تجاهله 

ستكون له عواقب وخيمة.
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وتجلت هذه املعاين يف الكثري من الترصفات التي 
املدينة»  «وثيقة  مثل  ذكرها  عىل  املؤرخون  أىت 
فيهم  مبن  يرثب  أهل  مع  الرسول  أبرمها  التي 
وترصفات  نجران،  نصارى  مع  وتعامله  اليهود، 
يف  املتمثلة  الخطاب  بن  عمر  الثاين  الخليفة 
مبقاييس  ثورة  كانت  والتي  العمرية»  «العهدة 
العاص  ابن  وايل مرص عمرو  البن  وعقابه  زمنها، 
حني رضب صبيا قبطيا. وقد احتشدت عبقريات 

العقاد، عىل سبيل املثال، بكثري من هذه 
خالد  محمد  خالد  كتابات  وكذلك  املعاين، 

عن  محمود  الحليم  عبد  وكتابات  الصحابة،  عن 
املتصوفة.

لكن قضية التسامح الديني مل تتبلور نظريا بشكل 
الصفا»،  «إخوان  كتابات  مع  إال  املعامل  محدد 
أو  عبارة رصيحة  رسائلهم عىل  تشتمل  حيث مل 
آخر،  عىل  لشعب  تعصب  عىل  تنطوي  ضمنية 

وينهض  أخرى.  عىل  ألمة  أو 
التسامح لديهم عىل أساسني هام: 
1 ـ األديان متامثلة يف حقائقها اإللهية، 
وإمنا يقع االختالف يف الرشائع أو مناهج العمل 
مع  ينسجم  اختالف  وهو  والنواهي،  واألوامر 

اختالف األزمنة واألمكنة واألحوال.
باختياره،  يقع  مل  ما  لدين  الفرد  اكتساب  ـ   2
بل تم يف صغره وترسخ يف نفسه، بحيث عاد ال 

 .   :
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يستطيع الخروج عليه، ما يجعله غري مسؤول عام 
ال يرىض اآلخر عنه منه.

املذهبي  التسامح  عن  الصفا»  «إخوان  وتحدث 
اختالف  مثل  اختالف،  نقاط  عدة  عىل  والقائم 
يف  واختالف  القراء،  بني  كالذي  القرآن  ألفاظ  يف 
يف  واختالف  املفرسين،  بني  هو  ما  مثل  املعاين 
بني  كالذي  الخفية  معانيه  وحقائق  الدين  أرسار 
املقلدين واملستبرصين، واختالف يف األمئة كالذي 
بني الشيعة، واختالف يف أحكام الرشيعة، وسنن 

الدين، كالذي بني الفقهاء.2 
أن  اعترب  بعد  فيام  اإلسالمي  والفقه  الفكر  لكن 
بـ  إمنا  «التسامح»  بـ  تحل  ال  األساسية  املشكلة 
«فتح باب االجتهاد» فانشغلت العقول بهذا، ومل 
يخل انشغالها من معنى وسبب مقنع، نظرا ألن 
اآلراء  من  كثري  بقاء  عىل  ساعد  االجتهاد  توقف 
التحاور  قيمة  من  وتقلل  التعصب،  تكرس  التي 
اإلسالمي  العامل  دخول  ظل  يف  السيام  والتعارف، 
واملغول  بالصليبيني  بدءا  متواصلة  رصاعات  يف 

وانتهاء بالحركة االستعامرية يف العرص الحديث.
نهضتهم  مع  القضية  يطرحون  العرب  وعاد 
الحديثة يف الثلث األخري من القرن التاسع عرش، 
فاشتبك املسيحيون العرب يف جدل حول نظرية 
عن  للدفاع  املسلمني  بعض  تدخل  ثم  داروين، 
اإلسالم يف مواجهة مسترشقني وسياسيني تحدثوا 
الدين، واخذوا  عن حرية الضمري، وحرية تغيري 
عىل املسلمني مسألة حد الردة والجهاد وتهميش 

التساهل  عن  الريحاين  أمني  تحدث  ثم  النساء،3 
الديني، ورأى أنه أساس التمدن، ألنه أطلق طاقة 
الفكر الجرئ يف كل مجال، وعزز سلطة الضمري، 
الحريات  املتألهة، ومنح  السياسية  السلطة  وقيد 
عن  اسحق  أديب  وكتب  والعامة،  الفردية 
التعصب والتساهل، وكتب جامل الدين األفغاين 
عن مثالب التعصب، وقدم سليم البستاين وشبيل 
شميل العديد من اآلراء التي التقطوها من الفكر 
الغريب يف هذا الصدد. وقد التف األفغاين ومحمد 
عبده وخري الدين التونيس عىل املسألة عىل نحو 
اعتذاري قبل أن مييزوا مع الكواكبي بني تسامح 
سيايس يقبلونه، وبني تساهل ديني غري مقبول.4 
قضية فصل  تناول  يف  أنطون  فرح  استفاض  وقد 

الدين عن السياسة.
ويف الوقت املعارص أخذت قضية التسامح دفعة 
للمساواة،  والقوانني  الدساتري  ترسيخ  بعد  قوية، 

الحقوق  يف  املواطنني  بني  النظري،  املستوى  عىل 
يف  املدين  املجتمع  قدرة  وتعزز  والواجبات، 
إىل  وااللتفات  «املواطنة»،  لقضية  وتبنيه  التأثري، 
رضورة الحوار، عىل املستوى الداخيل بني الفئات 
والرشائح التي تشكل الدولة، وعىل املستوى األكرب 

حيث حوار الحضارات.
أما يف السياق الغريب فقد ظهر لفظ «التسامح» 
يف القرن السادس شعر بأوروبا، وتم تداوله باللغة 
الكالسيكيني،  األدباء  وبأقالم  لسان  الالتينية، عىل 
ويف  والقبول».  السلبي  «التحمل  يعني  أنه  عىل 
املفهوم  بدأ  املذكور  القرن  من  الثاين  النصف 
يعني «السامح املتصل بالحرية الدينية»، ليطرح 
القديس توما األكويني األسئلة الجوهرية يف تلك 
اآلونة: هل نتسامح مع غري املؤمنني؟ وهل ميكن 
أن نسمح بوجود ديانتني أو أكرث أو باألحرى هل 
نتسامح معهام يف مملكة مسيحية واحدة؟ وكان 

«السامح»  البداية  يف  يفضلون  الالهوتيون 
«التسامح»،  عىل  اإلذن»  «إعطاء  مبعنى 

ال  السامح  أن  إىل  بعضهم  ونبه 
عليه  ما  تأييد  بالرضورة  يعني 

أصحاب األديان 
املغايرة.5

وقتها  يرتبط  املفهوم  وأخذ 
الضمري»  إىل  «العودة  حول  بنقاش 

وقضية  املقدس»  الكتاب  إىل  و»العودة 

إىل  طريقه  بعدها  ليأخذ  الصوفية»،  «الروحانية 
ومنها  الدينية،  الحرية  إىل  التسامح  من  االنتقال 
إىل تعبري وتدبري يضمن التسامح األهيل والسيايس.

ومثلت كتابات بيري باييل ( 1647 ـ 1706)  نقطة 
تحول مهمة يف هذا االتجاه، حيث جاءات لتعطي 
شامال  قوية، حيث جعله  دفعة  التسامح  مسألة 
أال يخل صاحب  واملذاهب، ورشطه  العقائد  كل 
من  يكون  وال  العام،  بالنظام  مخالف  معتقد 
التزامه،  لقياس  معيار  وال  هذا،  يف  عليه  رقيب 
سوى ضمريه، أو ما أسامه «نور الضمري». أما جون 
لوك فقد استثني من تسامحه امللحد والكاثولييك 

نظره، ال ثقيه فيام يقسمه واملسلم. فاألول يف 
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من ميني، والثاين والءه لسلطة خارج الدولة التي 
حكم  تحت  يعيش  ال  والثالث  ظلها،  يف  يعيش 
بني  الحاسم  لوك  فصل  لكن  مسيحية.  دولة 
ومجتمع  السياسة  مجتمع  وبني  والدولة،  الدين 

اإلكلريوس، قد أفاد قضية التسامح.
التسامح  موضوع  كان  الفرنسية  الثورة  وقبل 
الكاثوليك  بني  التعايش  بسبل  مرتبطا 
بفصل  متعلقا  صار  الثورة  وبعد  والربوتستانت. 
فقد  األمريكية  التجربة  يف  أما  الدولة.  الدين 
ارتبط مبنع الدولة من التدخل يف الشأن السيايس 

استهدافا أو استعامال أو استغالال.6
الغريب  السياق  يف  التسامح  فكرة  كانت  وقد 
استمرت  التي  األهلية  الحروب  من  املخرج  هي 
أن  تلبث  مل  ثم  املسيحية،  املذاهب  بني  طويال 

الحرية  مناطها  مدنية  قيمة  الفكرة  هذه  صارت 
فلسفية  حلول  عن  البحث  إطار  ففي  الفردية.7 
كانت  التي  لالختالفات  ومجتمعية  ومعرفية 
وبلورة  نحت  تم  الغربية،  باملجتمعات  تعصف 
لالختالفات  بديلة  كإجابة  التسامح  مفهوم 

العقدية والسياسية.8
وتأثر فولتري يف نظرته إىل التسامح بحضور الرأي 
العام إىل املشهد، بعد أن كانت هذه املسألة ذات 
التسامح  انتقال  يف  هذا  وساهم  نخبوي.  طابع 
إىل اإلقرار مبرشوعية وحيوية وأهمية «التعددية 
قضية  إىل  دينية  قضية  من  ليتحول  الثقافية»، 
هو:  مهم  سؤال  عىل  اإلجابة  إىل  يسعى  ثقافية، 

كيف تتعايش الثقافات مبا فيها األديان؟.9
بوصفه مكونا  الثقايف  بالتنوع  االعرتاف  وقد جاء 

أساسيا للحقوق اإلنسانية لريسخ قضية التسامح، 
يعود  مساره  فإن  جديدة،  ظاهرة  كان  إن  وهو 
إىل زمن بعيد، لكن صوته كان غري مسموع وسط 
النزاعات والرصاعات، وبدا أن هناك دوما ما مييل 
التعدد  قضية  فيه  كانت  زمن  ذاكرة  إخفاء  إىل 
الثقايف مقموعة، تواجه رفضا يف االستامع إليها.10
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هناك عوامل وخلفيات شتى تتحّكم يف سعي الدول إىل 
امتالك هذا السالح االسرتاتيجي، فهناك من الدول من 
ترى يف ذلك وسيلة لتأمني نفسها يف مواجهة تهديدات 
خارجية محدقة تشكلها قوى إقليمية ودولية، وهناك 
من تعتربه مقّوما أساسيا يتيح لها لعب أدوار كربى 
ووازنة عىل الصعيد الدويل، فيام تعتربه أخرى مدخال 
ينطبق  ما  وهو  القائم،  السيايس  نظامها  لحامية 
عىل حالة كوريا الشاملية..، فيام ينترش هذا السالح 
بسبب رصاعات إقليمية، كام هو الحاصل بني الهند 
وباكستان.. وهناك دول أخرى ترى يف هذه اإلمكانية، 
طموحاتها  وتحقيق  هيمنتها  لبسط  ناجعة  وسيلة 

التوسعية.. وهو ما ينطبق عىل الطرف اإليراين..
تّربر  التي  امليدانية  املؤرشات  من  الكثري  وهناك 
للسالح  إيران  المتالك  الرافضة  األمريكية  التوجهات 
محيطها،  مع  املتأزمة  عالقاتها  عىل  فعالوة  النووي، 
عىل  تقترص  تعد  مل  التي  التوسعية  توجهاتها  وعىل 
نائية  مناطق  إىل  امتدت  بل  املجاورة،  الدول  بعض 
اآلخر مسؤولية  بعد  يوما  تتأكد  إفريقيا وغريها..  يف 
واألمنية يف عدد  السياسية  األوضاع  تدهور  إيران يف 
بالنسبة للعراق  العربية، كام هو الشأن  من األقطار 
وسوريا واليمن.. وهي األوضاع التي أصبحت تتعامل 
معها كأوراق ضغط لكسب نقط مربحة فيام يتعلق 

بالتفاوض بصدد ملفها النووي..
العربية  الدول  به  تقابل  الذي  الرفض  أن  ويبدو     
الطموحات النووية اإليرانية، له ما يربره عىل األرض، 
تنهجتها  التي  والتدّخلية  العدائية  السياسات  بفعل 
عام  اإلسالمية»  «الثورة  قيام  منذ  املنطقة  يف  إيران 
1979، رغبة يف توسيع دائرة نفوذها واالستئثار بدور 

إقليمي وازن..
مع وصول «دونالد ترامب» إىل البيت األبيض، بدا أن 
هناك سياسة جديدة أمريكية أكرث رصامة بدأت تتبلور 
يف األفق، تجاه هذا امللف، وهو ما جّسدته الكثري من 
لقرار  بالنسبة  الشأن  هو  كام  واألحداث،  املحطّات 
االنسحاب من االتفاق النووي الذي عقدته إيران مع 
القوى الدولية الكربى الّست (الصني، وروسيا، وأمريكا، 
إدراج  ثم   ،2015 عام  وبريطانيا)  وأملانيا  وفرنسا، 
«الحرس الثوري» ضمن الئحة املنظامت اإلرهابية يف 

بداية شهر أبريل/ نيسان من عام 2019..
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الكثري  هناك  ظلّت  التفاويض،  املسار  مع  باملوازاة 
من محطات التوتر والجمود التي طبعت تدبري هذا 
امللف الشائك من قبل عدد من األطراف، حتى أن 
الواليات املتحدة بارشت إعامل عقوبات صارمة لدفع 
الطرف اإليراين إىل الرتاجع عن توجهاته، مع اإلشارة 
يف عدد من املناسبات إىل إمكانية التدخل العسكري.. 
وهي التهديدات التي تزايدت حّدتها مع قدوم إدارة 
«ترامب» إىل البيت األبيض، مع استنفاذ كل السبل 
الوّدية والضغوطات غري العسكرية يف هذا الخصوص.. 

وهو الخيار الذي تحّمست له إرسائيل أيضا..
وجاء إعالن الرئيس اإليراين «حسن روحاين» القايض 
بنود  من  عدد  تطبيق  عن  التوقّف  بالده  بعزم 
احرتام عدد  باالمتناع عن  والتهديد  النووي،  االتفاق 
الدول  متّكن  عدم  حال  يف  األخرى،  االتفاقات  من 
املوقعة عىل االتفاق، التخفيف من حّدة العقوبات 
من  األزمة  ليصّعد  إيران..  عىل  املفروضة  األمريكية 
إرسال  يف  املتحدة  الواليات  بدأت  حيث  جديد.. 
قوات ومعّدات عسكرية ضخمة إىل املنطقة (حاملة 
طائرات وقاذفات ب 52 وبطاريات صواريخ..) بناء 
ومصالح  قوات  استهداف  بإمكانية  مؤّرشات  عىل 
وسفت تجارية أمريكية يف املنطقة، واملقرونة بتزايد 
وقد  محيطها،  تجاه  اإليرانية  االستفزازية  السلوكات 
ّرصح الرئيس األمرييك يف خضّم هذه التطورات عن 
التي  إيران،  مع  عسكرية  مواجهة  حدوث  إمكانية 

دعاها إىل التفاوض الجاّد حول اتّفاق جديد..
يف  العسكري  الخيار  إىل  اللجوء  إمكانية  تخلو  ال 
الضغط عىل إيران من صعوبات وإشكاالت، سواء ما 
تعلق منها بردود الفعل غري املتوقعة، والتي قد تأخذ 
طابعا انتحاريا يزيد من تعقيد األوضاع املتأزمة أصال 
يف املنطقة، غري أن السياسات التي بارشها «ترامب» 
الشعارات  من  الكثري  أن  تربز  األخرية  السنوات  يف 

والتهديدات تحّولت إىل سياسات واقعية..
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غرار  عىل  ”فورد“  طراز  من  الحاملة  بناء  وجرى 
الحديثة  طراز“نيميتز“  من  الطائرات  حامالت 
واعتامدا عىل االستثامرات التي ضخها سالح البحرية 
هذه  وتتميز  الثانية،  العاملية  الحرب  منذ  األمرييك 
رأس  عىل  لتأيت  تعديلها  وإمكانية  مبرونتها  الحاملة 
الحامالت البحرية املتقدمة عىل مستوى بحار العامل.

طراز  من  الطائرات  حامالت  تحل  أن  املقرر  ومن 
إس  يو  طراز“  من  الطائرات  حامالت  محل  ”فورد“ 
يف  األول  املستجيب  دور  لعبت  التي  نيميتز“  إس  
عاما.   40 من  أكرث  مدار  عىل  والنزاعات  األزمات 
العالية  التدمريية  بقدرتها  الحامالت  تلك  وتتميز 
والقدرة عىل مواصلة التشغيل لفرتة طويلة وإمكانية 
البحرية  القطع  بقية  مع  متوافقة  بصورة  العمل 

ال  التي  املتعددة  استخداماتها  عن  فضال  األخرى، 
تضاهى وقدرتها عىل التكيف مع التحوالت املستمرة 
من  الطائرات  حامالت  وتتميز  املشرتكة.  للقوات 
طراز ”فورد“ بقدرتها عىل حمل أكرث طائرات سالح 
البحرية تقدما مثل طائرات F-35C Lightning II و 
 E-2D Advanced و F/A-18E/F Super Hornet
Hawkeye وطائرات EA-18G Growler املخصصة 
 MH-60R/S للهجوم اإللكرتوين والطائرات املروحية
واملركبات الجوية اآللية (غري املأهولة). وباإلضافة إىل 
من  الطائرات  حامالت  تستطيع  استخداماتها  تنوع 
املختلفة  الطائرات  وإطالق  استعادة  ”فورد“  طراز 
 Short اقادرة عىل اإلقالع والهبوط بطريقة عمودية
 (Take-Off and Vertical Landing (STOVL

(املارينز)  البحرية  مشاة  سالح  يستخدمها  التي 
األمرييك.

 (CVN 78) وتعكس حاملة الطائرات جريالد آر. فورد
أول تصميم جديد لحامالت الطائرات منذ حامالت 
 (CVN 68) “الطائرات من طراز“ يو إس إس نيميتز
الثامن  األمرييك  للرئيس  تكرميا  التي جرى تسميتها 
والثالثني جريالد فورد. وهذه الحاملة مجهزة مبفاعلني 
حديثي التصميم وتتجاوز طاقتها الكهربائية الطاقة 
بنسبة  السابقة  الطائرات  حامالت  لدى  الكهربائية 
%250، وستتيح التحسينات للحاملة إمكانية شحن 
أي  من  أرسع  بوترية  الطائرات  وإطالق  األسلحة 
وقت مىض، باإلضافة إىل إمكانية استخدام الطائرات 

املأهولة وغري املأهولة بأقل التعديالت إمكانا.

:(CVN 78)  .
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 (CVN 78) تعترب حاملة الطائرات جريالد آر. فورد
أول حاملة طائرات لدى سالح البحرية يتم تصميمها 
بالكامل باستخدام منوذج ثاليث األبعاد. وقد استخدم 
 Newport News Shipbuilding العاملون برشكة
أحدث األدوات وأجهزة الحاسب اآليل الالزمة لعملية 
والهندسة  التصميم  عمليات  يف  البرصي  الدمج 
والتخطيط واإلنشاءات. وتم بناء كل قطعة اعتامدا 
جسم  يشمل  كبري  بحجم  األبعاد  ثاليث  منوذج  عىل 
مد  وأنظمة  املختلفة  واملعدات  واألجهزة  الحاملة 
وتركيب  الكهربائية  والوصالت  واآلالت  األنابيب 
األسالك والعدادات واملضخات والقمرات واإلسعافات 

الطبية واملطابخ.

 (CVN 78) تعترب حاملة الطائرات جريالد آر. فورد
مثرة سنوات طويلة من البناء والتخطيط والتصميم 
 Newport عىل يد أكرث من 5,000 عامل لدى رشكة
News Shipbuilding وآالف املوردين عىل مستوى 
الحاملة  بناء  يف  ساهموا  الذين  املتحدة  الواليات 
املكونات  إىل  وباإلضافة  حاليا.  املعروف  بشكلها 
الطائرات  بإطالق  الخاصة  املتطورة  العسكرية 
النفاثة واستعادتها، مثة مدينة متكاملة تعج بالحركة 
والنشاط تحت سطح الحاملة حيث يوجد مفاعالن 
للطاقة وخدمات الطعام والتسهيالت الطبية وأنظمة 
أيضا  املياه  تحلية  ومحطات  بل  النفايات،  إدارة 
عذبة.  مياه  إىل  املالحة  املياه  بتحويل  تقوم  التي 
وتحتوي حامالت الطائرات جريالد آر. 
(CVN 78) عىل  فورد 
مقاليع 

catapults إلكرتو – مغناطيسية جديدة يتم التحكم 
مصاعد  إىل  باإلضافة  الربمجيات،  طريق  عن  فيها 
معاد   flight deck طريان  وسطح  األسلحة  لحمل 
الحامالت  تلك  يجعل  ما   ،island تصميمه وجزيرة
مصممة بحق ملواكبة القرن الحادي والعرشين وما 
بعده. وتضم حاملة الطائرات املذكورة مدرج طريان 
متطور قادر عىل تحقيق معدالت عالية من طلعات 
إلتاحة  منو  هامش  وجود  إىل  باإلضافة  الطائرات، 

التقنيات الجديدة يف املستقبل.
وستستخدم كل حاملة من حامالت الطائرات جريالد 
حاملة  من  عددا  أقل  طاقام   (CVN 78) فورد  آر. 
 CVN) نيميتز“  إس  إس  يو   ” طراز  من  الطائرات 
68)، وستوفر لسالح البحرية تكاليف إجاملية تقدر 
ب 4 مليار دوالر. وتؤمن حامالت الطائرات السيادة 
للقوة  واضحا  رمزا  وتعترب  األمريكية،  األرايض  عىل 

األمريكية.

 .

حامالت  تؤمن  التكنولوجية،  التطورات  مع  متشيا 
أي  تنفيذ  عىل  القدرة  فورد  آر.  جريالد  الطائرات 
وستستطيع  نسبيا،  بسهولة  مستقبلية  تحسينات 
 (CVN 78) فورد  آر.  جريالد  الطائرات  حامالت 
وما بعدها التعامل مع أي تهديدات مستقبلية قد 
تنشأ يف القرن الحادي والعرشين، وستتمتع بقدرات 
عسكرية هائلة وقدرة أكرب عىل التشغيل املتواصل. 
جريالد  الطائرات  حاملة  منت  عىل  الجزيرة  وتعترب 
جزءها  ولكن  حجام  أصغر   (CVN 78) فورد  آر. 
حامالت  لدى  الخلفي  الجزء  من  أطول  الخلفي 
زيادة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  السابقة،  الطائرات 
 flight –deck املساحة املخصصة للعمليات الجوية
يسمح  ما  وهو  الحاملة.،  وصيانة   operations
من  أكرب  عدد  بإطالق  الجوي  وجناحها  للحاملة 

الطلعات الجوية كل يوم.
القدمية  األنظمة  الطائرات  حاملة  استبدلت  وقد 
وهو  بالكهرباء،  تعمل  بأنظمة  بالبخار  تعمل  التي 
الكهرباء  توليد  عىل  القدرة  مضاعفة  إىل  يؤدي  ما 
سابقة.  طائرات  حاملة  أي  عن  مرات  ثالث  مبعدل 
وتأيت التحسينات التي تم إدخالها عىل تصميم جسم 
الحاملة  وأنظمة مكافحة الحرائق ومخازن األسلحة 
العمل  عىل  أكرب  قدرة  الطائرات  حاملة  ليمنح 
املتواصل، كام أن وجود فرتات أطول بني كل عملية 
من عمليات الصيانة يؤمن زيادة أيام التشغيل طوال 
العمر االفرتايض للحاملة. وتساهم ”مصاعد األسلحة 
يف   Advanced Weapons Elevators املتقدمة“ 
باإلضافة إىل  تحسني عملية مناولة األسلحة واملواد. 
 CVN) ذلك، تعترب حاملة الطائرات جريالد آر. فورد
تحديث مستقبلية طوال  عمليات  مؤهلة ألي   (78
العمر االفرتايض للحاملة الذي يصل إىل خمسني عاما.

اإللكرتومغناطييس“  الطائرات  إطالق  ”نظام  يؤمن 
 Electromagnetic Aircraft Launch System
فورد  آر.  جريالد  الطائرات  حاملة  لدى   ((EMALS
يف  التحكم  عند  الدقة  من  أكرب  قدرا   (CVN 78)
عىل  سالسة  أكرث  تسارعا  يؤمن  كام  الحاملة،  رسعة 
الرسعات العالية واملنخفضة عىل حد سواء. ويحتوي 
النظام املذكور عىل القدرة الكهربائية الالزمة لدعم 
املرتدد  للتيار  الذروة  قيمة  يف  التغري  منحنى  زيادة 
عىل  والقدرة   launch envelope اإلطالق  عند 
واملستقبلية  الحالية  الجوي  الجناح  طائرات  إطالق 
أو  وزنا  األخف  اآللية  الجوية  املركبات  كانت  سواء 
الطائرات املقاتلة الهجومية الثقيلة. عالوة عىل ذلك، 
 Advanced املتقدم“  العجالت  وقف  ”جهاز  مينح 

حامالت   Arresting Gear (AAG) system
 CVN) فورد  آر.  جريالد  الطائرات 

78) القدرة عىل استعادة 
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والطائرات  واملستقبلية  الحالية  الحاملة  طائرات 
 tailhook-equipped الخلفية  بالخطافات  املجهزة 
حاملة  لدى    Mark-7 للجهاز  التايل  الجهاز  وهو 
 CVN) نيميتز“  إس  إس  يو   ” طراز  من  الطائرات 
املتقدم“  العجالت  وقف  ”جهاز  ويسمح   .(68
الطائرات، كام أن تصميمه  باستعادة عدد أكرب من 

يحتوي عىل تقنيات احتبارية وتشخيصية ذاتية.
فورد  آر.  جريالد  الطائرات  حاملة  تحتوي  كام 
الحياتية  التحسينات  أفضل  عىل  أيضا   (CVN 78)
 berthing compartments الرسو  مقصورات  مثل 
وأفضل الصاالت الرياضية، عالوة عىل مساحات أكرث 

راحة للعمل. 
وقد جرى تصميم حاملة الطائرات جريالد آر. فورد 
(CVN 78) بحيث تعمل بكفاءة وفاعلية مع طاقم 
عمل أقل من طاقم عمل حاملة الطائرات من طراز 
” يو إس إس نيميتز“ (CVN 68) بسبعامئة رجل 
التي تم إدخالها عىل  التحسينات  تقريبا، وستسمح 

أقل عددا.  باستخدام طاقم  الجوي  للجناح  الحاملة 
 CVN) فورد  آر.  جريالد  الطائرات  حاملة  وتعترب 
78) أول حاملة يتم تصميمها بكافة املرافق العامة 
والخدمات الكهربائية، ومن ثم االستغناء عن خطوط 
الخدمات البخارية، األمر الذي يقلل فرتات الصيانة 
عوامل  عىل  السيطرة  وتحسني  للحاملة  الالزمة 
املفاعل  ويأيت   corrosion control والصدأ  التآكل 
 – اإللكرتو  والجهاز  الجديد   A1B reactor النووي 
 Electromagnetic الطائرات  إلطالق  مغناطييس 
والجهاز   (Aircraft Launch System (EMALS
 Advanced Arresting العجالت  إليقاف  املتقدم 
Gear (AAG) system وجهاز الرادار ذو املوجتني 
Dual Band Radar (DBR) ليؤمنوا حاملة طائرات 

متطورة بأقل عدد ممكن من األيدي العاملة.

تم تحديث أنظمة حاملة الطائرات جريالد آر. فورد 

معدل  زيادة  أجل  من  وإعداداتها   (CVN 78)
  (sortie generation rate (SGR الطلعات الجوية
إىل  يؤدي  ما  القاذفة،  الطائرات  لدى  أقىص حد  إىل 
الطائرات  زيادة هذا املعدل عن مثيله لدى حاملة 
من طراز ” يو إس إس نيميتز“ (CVN 68) بنسبة 
%33. وتم تصميم أعدادات الحاملة ومجطة توليد 
األنظمة  استيعاب  عىل  قادرة  تكون  بحيث  طاقتها 
 direct energy الجديدة مثل أسلحة الطاقة املبارشة
يصل  الذي  االفرتايض  عمرها  مدة  طوال   weapons
الطائرات  حاملة  استفادت  وقد  عاما.  خمسني  إىل 
حامالت  أسطول  من   (CVN 78) فورد  آر.  جريالد 
الطائرات القديم لدى سالح البحرية األمرييك والذي 
إس  إس  ”يو  طائرات  حاملة  أول  إىل  تاريخه  يعود 
الطائرات  حاملة  وتأيت  فورد،  آر.  جريالد  النجيل“ 
”فورد“ لتواصل تاريخ حامالت الطائرات من حيث 
اإلبتكار والقدرة عىل التكيف من أجل خدمة دولتنا 
لعرشات قادمة من السنني. وتشمل أنظمة التسلح 
هيكل  وصاروخ  املتطور   Sea Sparrow الصاروخ 
 Rolling Airframe Missile املتدحرج  الطائرة 
 Close-In الهجومي  التسلح  ونظام   ((RAM

(Weapon System (CIWS
دخل   :(ESSM) املتطور   Sea Sparrow الصاروخ 
هذا الصاروخ صفوف الخدمة عىل منت ما يقارب من 
230 قطعة بحرية تابعة ل 12 سالحا بحريا، ويعترب 
الصاروخ املتعدد االستخدامات صاروخ كروز متوسط 
املدى مضاد للسفن، ويتم توجيهه عن طريق جهاز 
املسار  رادار فعال ووصالت معلومات علوية خالل 
يف  التحكم  ويتم   midcourse data uplinks
ويؤمن  الذيل،  عن طريق   Sea Sparrow الصاروخ
أداءا مهام يف السيناريوهات التي تتطلب سالحا ذا 
رد فعل رسيع، ويساهم يف زيادة القدرة عىل حامية 
القادرة  للسفن  املضادة  كروز  صواريخ  ضد  النفس 
والتحليق  منخفضة  ارتفاعات  عىل  التحليق  عىل 
يؤمن  . كام  املتقدمة  املناورات  إجراء  عالية  برسعة 
الصاروخ Sea Sparrow دفاعا قويا ضد التهديدات 
وجرى  املنخفضة،  الرسعة  ذات  السطحية  الجوية 
دمجه مع سبعة أنظمة قتالية وأربعة أنظمة إطالق.

 Rolling املتدحرج  الطائرة  هيكل  صاروخ 
Airframe Missile (RAM): هو عبارة عن صاروخ 
الوزن وأرسع من الصوت وذي قدرة عالية  خفيف 
عىل رد الفعل الرسيع ويعمل بنظرية ”أطلق وانس“ 
لتدمري  مصمم  وهو   ،fire-and-forget weapon
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الالسليك  تردده  ويأيت  للسفن.  املضادة  الصواريخ 
السلبي وتصميمه القائم عىل التوجيه باألشعة تحت 
الحمراء ليمنح قوة نريانية عالية لالشتباك مع عدة 
 Block تهديدات مختلفة يف آن واحد. وتعترب النسخة
الصاروخ  لتطوير  خطوة  أحدث  الصاروخ  من   2
حجام  أكرب  صاروخي  محرك  عىل  وتعتمد   ،RAM
وقسام متقدما للتحكم وجهاز استقبال متطور يعمل 
عىل الرتدد الالسليك  وهو جهاز قادر عىل رصد أقل 
مصادر االنبعاثات ضوضاء. وتؤدي تلك التحسينات 
املناورة مبعدل مرتني  الصاروخ عىل  إىل زيادة قدرة 
والفعال  املؤثر  االعرتاض  مدى  ومضاعفة  ونصف، 
 Block مبعدل مرة ونصف، األمر الذي مينح النسخة
2 القدرة عىل التعامل مع التهديدات الخطرية وزيادة 
قدرة السفينة املتعرضة للهجوم عىل الصمود والبقاء.

 Close-In Weapon الهجومي  التسلح  نظام 
منت  عىل  النظام  تركيب  يتم   :(System (CIWS
للدفاع  تسلح  نظام  النظام  هذا  ويعترب  السفينة، 
لرصد   point-defence weapon system املوقعي
وتدمري الصواريخ القصرية املدى القادمة والطائرات 
املعادية التي نجحت يف اخرتاق الدفاعات الخارجية. 
األكرب  الحديثة  الحربية  املدمرات  ويتم تجهيز كافة 
املعتمدة  الهجومي  التسلح  أنظمة  بصواريخ  حجام 
عىل املدافع gun-based CIWS أو أنظمة التسلح 
CIWS وعادة ما يتكون النوع األول من مزيج من 
الطلقات  الرسيعة  الدوارة  واملدافع  الرادار  أجهزة 
فيام  دوار،  مدفع  عىل  املثبتة  املواسري  املتعددة 
تستخدم األنظمة الصاروخية أجهزة الرادار السلبية 
توجيه  أو   ESM/الحمراء تحت  باألشعة  العاملة 
محطة الرادار شبه الفعالة من أجل توجيه الصواريخ 
تهديدات  وأي  ـ  املستهدفة  املعادية  الطائرة  نحو 

أخرى.
 Dual Band Radar املوجتني  ذو  الرادار  جهاز 
فورد  آر.  جريالد  الطائرات  حاملة  لدى   :((DBR
وهو  املوجة  مزدوج  رادار  جهاز   (CVN 78)
البحرية  أسطول  داخل  نوعه  من  رادار  جهاز  أول 
ترددين  العمل عىل  بقدرته عىل  ويتميز  األمريكية، 
بتنسيقهام أحد مديري األسلحة.  يف آن واحد يقوم 
 functionality ويجمع الجهاز بني القدرة الوظيفية
املتعدد   X-band AN/SPY-3 الرادار  جهاز 
الوظائف وجهاز الرادار الخاص باملراقبة الذي يعمل 
AN/ ويستخدم الرادار .(VSR) عىل املوجة القصرية

بدقة   X-band السينية  الرتددات  موجة   SPY-3

ذو  املوجة  وعرض  الرادار  شعاع  يؤمن  عالية حيث 
 wide frequency bandwidth العريض  الرتدد 
تحلق  التي  األهداف  هوية  وتحديد  فائقة  تغطية 
الرادار  يؤمن  بالغة. كام  بدقة  قليلة  ارتفاعات  عىل 
العلوية/السفلية  املعلومات  ووصلة  الهدف  إضاءة 

للصواريخ SM-2 وصواريخ  SeaSparrowاملتطورة، 
الرادار  لجهاز  القصرية  املوجة  استخدام  يؤمن  فيام 
القصرية  املوجة  عىل  يعمل  الذي  باملراقبة  الخاص 
ظروف  عن  النظر  بغض  البحث  إمكانية   (VSR)
high- القوية األحوال الجوية بفضل فتحة عدسته 

 narrow beam والشعاع الضيق  power aperture
بدقة.  اللذين ميكنانه من تحديد وتعقب األهداف 
عىل   DBR املوجة  املزدوج  الرادار  جهاز  قدرة  إن 
ستخدام عدد ال يُحىص من الرتددات داخل ترددين 
تشغيليني مختلفني يقلل إىل حد كبري من التأثريات 
للرادارين  البيئة  الظواهر  تسببها  التي  املختلفة 
التي  الرادار  مصفوفات  وتؤمن   VSR و   SPY-3
البحث عن  القدرة عىل  تعمل عىل موجة مستقلة 
األهداف وتعقبها وإضاءة الصواريخ املتعددة، وهو 
أمر رضوري لدعم عمليات االشتباك مع عدة أهداف 
املوجة  املزدوج  الرادار  جهاز  يعمل  كام  متعددة. 
DBR عىل تعزيز االعتامدية بفضل أنظمته الرادارية 
ذات املصفوفات املرحلية phased-array  التي ميكن 
توجيهها إلكرتونيا وقدرة عىل العمل طوال اليوم. كام 
التشغيل  جاهزية  من   90% من  أكرث  الرادار  يؤمن 
 multilevel املستويات  املتعدد  التكرار  طريق  عن 
redundancy للتأكد من استمرار التشغيل يف حالة 

حدوث عطل ما.
طائرات  حامالت   10 لبناء  البحرية  سالح  ويخطط 
أخرى من طراز ”فورد“، ومن املتوقع أن يستمر بناء 
حامالت الطائرات من طراز ”فورد“ حتى عام 2058.

الخصائص العامة لحاملة الطائرات من • 
طراز جريالد آر. فورد :

وأربعة •  نوويان  محركان  الدفع:  قوة 
أذرع

الطول: 1,092 قدما• 
العارضة/الدعامة: 134 قدما• 
عرض مدرج الطريان: 256 قدما• 
اإلزاحة: حوايل 100,000 طن طويل يف • 

حالة الحمولة الكاملة
من •  (أكرث  عقدة   30 من  أكرث  الرسعة: 

34,5 ميال يف الساعة)
(شامال •  فردا   4,550 حوايل  الطاقم: 

الحاملة والجناح الجوي واملوظفني)
 •SeaSparrow صاروخ   التسليح: 

الطائرة  هيكل  وصاروخ  املتطور 
 Rolling Airframe املتدحرج 

(Missile (RAM
عدد الطائرات: أكرث من 75 طائرة• 
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ما  أي  إنسان،  ماليني  خمسة  نحو  فيها  قُتل  إذ 
ما  وهو  آنذاك،  الكوريتني  سكان  من   %10 يُعادل 
الثانية  العاملية  الحرب  يف  املدنية  الخسائر  يفوق 
وحرب فيتنام معاً. كام قُتل فيها 40 ألًفا من الجنود 

األمريكيني، وُجرح ما يُقارب الـ 100 ألف منهم.
وهذا الكتاب لذي نقدمه اليوم بعنوان «عىل أرض 
عام  التفاصيل  بعض  سلس  بأسلوب  يقدم  يائسة» 
جرى يف تلك الحرب... تفاصيل احتاج فيها املؤلف إىل 
مراجعات كثرية، قدمها لنا مبهارة وبأسلوب يقرتب من 

أسلوب الرواية األدبية.  
يف الخامس عرش من شهر أكتوبر ترشين األول سنة 
كان  الذي   - مكارثر  دوغالس  الجرنال  أقنع   ،1950
يشغل منصل القائد األعىل لقوات األمم املتحدة يف 
القوات  بأن  ترومان  هاري  األمرييك  الرئيس  كوريا- 
سونغ  إيل  كيم  الكوري  للزعيم  التابعة  الشيوعية 
سوف تُهزم متاماً قبل عيد الشكر، وبأنه واثق إىل حد 

كبري بأن الصينيني لن يتدخلوا يف هذه الحرب. 
جندي  ألف   300 كان  يتكلم،  مكارثر  كان  وبينام 

رساً.  منشوريا  مع  الحدود  بعبور  بدؤوا  قد  صيني 
كام كان نحو 20 ألف جندياً من الفرقة األوىل من 
جبال  عمق  يف  يتقدمون  األمريكية  البحرية  مشاة 
من  ويقرتبون  بالثلج،  املكسوة  الشاملية  كوريا 
مكارثر  املتعجرف  للجرنال  ماو  نصبه  الذي  الفخ 
تطل  ومل  تشوسني.  لبحرية  املتجمدة  الشواطئ  عىل 
من  لواحدة  ساحة  املنطقة  تلك  كانت  حتى  األيام 
العسكري  التاريخ  يف  وترويعاً  بطولة  املعارك  أكرث 
يف  البارزة  الكالسيكية  املعارك  وإلحدى  األمرييك، 
اإلبادة  احتامل  وبرغم  الحديث.  العسكري  التاريخ 
دون  ما  إىل  تدنت  التي  الحرارة  ودرجات  التامة 
املارينز،  جنود  أبدى  فقد  الصفر،  تحت  درجة   20
املحارصين بعـدد يفوقهم كثرياً، بطولة يف قتال العدو 
كانوا  بينام  تصدق  ال  وشجاعة  وإخالص  برشاسة 

 يشقون طريقهم باتجاه البحر. 
رسده  يف  الرائعة  سايدز  هامبتون  الكاتب  يعتمد 
من  سنوات  عىل  امللحمية  املعركة  هذه  ألحداث 
البحث يف األرشيف، والرسائل غري املنشورة، والوثائق 

الرسية، واملقابالت مع مصادر من املارينز والكوريني 
الذين نجوا من الحصار. وبينام يستعرض كتاب «عىل 
فإنه  األمريكيني  القادة  يائسـة» برباعة أخطاء  أرض 
روايته  أسلوب  يف  آرساً  واقعياً  تاريخياً  عرضاً  يقدم 
وقوياً يف تصوير ما ميكن لرجال عاديني أن يحققوه 
بالكاتب  النقاد  أشاد  لقد  الظروف.  أقىس  تحت 
غري  الكتاب  أفضل  من  كواحد  سايدز  هاملتون 
الروائيني يف جيله. كام كتبت صحيفة «ميامي هريالد» 
أيضاً: «ميتلك سايدز عيني الروايئ يف قدرته عىل رؤية 
العنارص الدافعة التي تعطي الزخم والوترية الدرامية 

ألفضل الكتابات غري الروائية».

تحفة حقيقية  الكتاب  هذا  يعترب  تاريخية  وكرواية 
والتفاصيل  املضبوط  واإليقاع  الشامل،  البحث  من 
الدقيقة، وقصة رمزية تصف مأزق القيادة األمريكية 

الحالية املرعبة.
قبل مثان وستني سنة، ويف األشهر األول من الحرب 
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الجرنال  هو  األكرب  األمرييك  الرنجيس  كان  الكورية 
يف  الحلفاء  لقوات  أعىل  كقائد  مكارثر.   جوغالس 
العمر  من  البالغ  الجرنال  أعطي  العادي.  املحيط 
الدفاع  وزير  يقول  بياض.  عىل  شيكاً  عاماً  سبعني 
جورج مارشال يف برقية أرسلها للجرنال بعد أن أقرها 
الرئيس هاري ترومان: «نريد لك أال تكون مقيداً عىل 

اإلطالق من الناحيتني التكتيكية واالسرتاتيجية».
مسريته  لحظات  أفضل  يعيش  مكارثر  كان  رمبا 
املهنية الطويلة بعد أن خطط ونفذ هجوماً برمائياً 
جريئاً عىل ميناء إينشيون الكوري الجنويب أدى إىل 
االتحاد  من  املدعوم  الشاميل  الكوري  الجيش  شطر 
السوفييتي إىل شطرين. وعىل مدى بضعة أسابيع من 
النشوة يف العام 1950 بدا وكأن غزو مكارثر الشجاع 

قد قصم ظهر الشيوعيني وسريبح الحرب.
أكرث  كان  فقد  ملكارثر.  كافياً  يكن  مل  النرص  ولكن 
بكثري – وأقل بكثري – من مجرد جرنال. وقد وصفه 
تواقاً  كان  «لقد  بقوله  مانشسرت  ويليام  الكاتب 
للشهرة والشعبية». ومع الشهرة والشعبية يأيت فساد 
الغرور وجنون  مكارثر ضحية  فقد وقع  الشخصية، 
العظمة، كان شكله غريباً وهو يحمل غليونه الذي 
وشعره  املتديل،  الطويل  ووشاحه  الذرة  كوز  يشبه 
الذين  املتملقني  وضباطه  صلعته،  به  يخفي  الذي 
– كام وصفهم أحد املؤرخني – «كانوا يخافون من 
أن  اختار  الذي  الذات  عبادة  حلم  من  يوقظوه  أن 
يعيشه».  مل يكن متاحاً للجرنال العظيم أن يغرد عىل 
تويرت عن مدى عظمته، ولكنه استغل كافة الوسائل 
األخرى املتاحة لتضخيم الذات آنذاك. يقول سايدز: 
بالغ  وكان  إمرباطوراً،  أصبح  أنه  لو  كام  األمر  «كان 
اليومي  روتينه  عىل  حريصاً  ذلك  تجاه  الحساسية 
انتباهه  جل  مركزاً  الحرص،  غاية  الشخصية  وراحته 
عىل زخارف العظمة وعىل أطياف الدعاية». ولكن إذا 
أردنا أن ننصف ذكرى مكارثر، يجب علينا أن نعرتف 
املعارك  الشجاعة يف  بالغ  حقيقياً،  محارباً  كان  بأنه 

وغالباً ما كان تواقاً للمخاطرة بحياته من أجل بلده.
الذين عانوا من الصقيع  ولسوء حظ جنود املارينز 
مكارثر  أشاح  فقد  الشاملية،  كوريا  جبال  يف  وماتوا 
بنظره عن ساحة املعركة بعد انتصاره يف إنشون. وأدى 
الصحف  وقصاصات  اإلعالمية  التغطية  عىل  تركيزه 
إىل أن غفلته عن تجميع التقارير االستخباراتية التي 
كانت تدل عىل أن الحرب ال تزال بعيدة عن نهايتها 

كل البعد. لقد تعمد أال يرى أن الصينيني قادمون.
مل يكن ماو تيس تونغ يرغب برؤية الجنود األمريكيني 

الشاملية  الصني  حدود  عىل  بأسلحتهم  يتبخرتون 
الرشقية، وكان مستعداً لخوض حرب إلبعادهم. وقد 
شامل  أمريكية  قوات  أي  إرسال  من  مكارثر  حذر 
خط العرض 38 الفاصل بني الكوريتني. ولكن الجرنال 
تجاهل تحذيرات ماو واعتربها مجرد «دعاية حمراء.» 
وحتى بعد أن دخل حوايل 200 ألف جندي صيني 
القوات  مع  باالشتباك  وبدؤوا  الشاملية  كوريا  إىل 
األمريكية، اختار مكارثر – الذي كان يؤمن بأنه ميتلك 
حدساً ودراية خاصني بالعقل الرشقي – أال يعريهم 
أي اهتامم، بل أنه بدالً عن ذلك أصدر أوامره لبضع 
بالتوجه  األمريكيني  الجنود  من  اآلالف  من  عرشات 
أنها  اعترب  مناورة  يف  الصينية،  الحدود  نحو  شامالً 
ولكن  الحرب.  تنهي  سوف  موضوعية،  وألسباب 
الشتاء  حلول  فمع  للغاية.  سخيفة  كانت  مزاعمه 
القايس عىل الجبال الكورية الشاملية، كان قد عرض 

رجاله لكمني صيني وملعاناة ال توصف.
وقد كتب سايدز: «لقد أخفق مكارثر إخفاقاً ذريعاً، 
لقد تم خداعه وتطويقه من قبل جيش من العصابات 
ال ميتلك غطاء جوياً وال يحظى إال باتصاالت وخدمات 
ميلك  وال  الدبابات  إىل  يفتقر  جيش  بدائية،  إمداد 
سوى بعض املدافع. لقد كان مكارثر مسؤوالً عن أحد 
العسكري  التاريخ  يف  االستخبارات  إخفاقات  أخطر 
األمرييك». يركز سايدز موهبته الروائية عىل العواقب 
اجتهد  كيف  ويوضح  اإلخفاق.  لذلك  اإلنسانية 
رجال املارينز الشجعان – ضباطاً وجنوداً – ونظموا 
الذي  الفخ  من  للخروج  طريقهم  وشقوا  صفوفهم 
أوقعهم فيه قائدهم الذائع الشهرة. لقد ُرويت قصة 
– القتال للخروج من الجحيم املتجمد عىل ضفاف 

بحرية تشوسني – مرات عدة من قبل. ولكن سايدز 
يتفوق بروايتها من خالل األبحاث الجديدة واملشاهد 

البطولية والنزعة السينامئية.

من  تنىس  ال  ومواقف  مؤثرة  لحظات  ساندز  يروي 
تلك املعركة، ومنها هذه االقتباسات: «عندما اقتلعت 
البحري  للمالزم  اليرسى  العني  رشاش  مدفع  نريان 
محجرها  إىل  وأعادها  بيده  التقطها  يانيس،  جون 
هيكتور  البحري  و»الجندي  القتال»،  وتابع  الدامي 
كافرياتا، بقدميه املتجمدتني، ويده املبتورة، ورصاصة 
النار بيد واحدة وقتل  يف أحشائه متكن من إطالق 
قنبلة  أفقدته  الذي  رفيقه  لينقد  الصينيني  عرشات 
الصينيني  الجنود  جثث  «تراكمت  برصه».  يدوية 
آالف صيني) حول  من عرشة  أكرث  قتل  ليلة  (ذات 
قوات املارينز، الذين استعملوها كسواتر للقناصني، 
ومصدات للرياح، ولبنات لبناء جرس مهدم. ويف نهاية 
املطاف متكن عدد كبري من جنود املارينز من الخروج 
فقدوا 750  لقد  املتجمد.  مبعجزة من فخ تشوسني 
رجالً ولكنهم قتلوا ما يقدر بثالثني ألفا من الجنود 

الصينيني ليتمكنوا من الخروج».
يتكبد  األمان مل  بر  إىل  املارينز  وعندما وصل جنود 
مكارثر عناء تحيتهم. وهو بالتأكيد مل يعتذر. وبدالً 
عن ذلك فقد أعلن الجرنال ذي الخمسة نجوم (الذي 
سيطرده ترومان من الخدمة قريباً) أن عملية اإلخالء 
كانت نجاحاً بحد ذاتها. يقول سايدز يف كتابه «مل يبد 
أنه قد خطر عىل بال القائد األعىل أن له أية عالقة 

بالكابوس املريع الذي عاىن منه رجال املارينز».
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ومن هذه السنن:
َة  -  الشكر لله تعاىل  قال تعاىل: ( َولِتُْكِملُوا الِْعدَّ
تَْشُكُروَن)  َولََعلَُّكْم  َهَداكُْم  َما  َعَىل  اللََّه  ُوا  َولِتَُكربِّ

سورة البقرة (185).

إَِىل  َغَدا  «إَِذا  اَن  كَ أَنَُّه  عنهام،  الله  ريض  ُعَمَر 
َ فَرَفََع َصْوتَُه ِبالتَّْكِبريِ». الُْمَصىلَّ يَْوَم الِْعيِد كَربَّ

-مسامحة الخصوم وإنهاء الخالفات األرسية. 
-التوسعة عىل األهل والعيال باإلنفاق. 

-ومن ذلك الظهور باملظهر الجميل. 
-من السّنة االغتسال والتطيب قبل صالة العيد 
يَْغتَِسُل  اَن  الله عنهام «أَنَُّه كَ ُعَمَر ريض  ابِْن  َعِن 

يَْوَم الِْفطِْر، قَبَْل أَْن يَْغُدَو»
من  والعودة  طريق  من  املصىل  إىل  -الذهاب 

طريق آخر.

العني   مدينة  زيّن  رائق،  معامري حضاري  معلم 
مسجد  هو  ذلكم  األّخاذ،  وبهائه  رونقه  بجامل 
الشيخ خليفة يف مدينة العني يف إمارة أبو ظبي، 
متيز هذا املسجد بالتصميم الفريد حيث تزينت 
مجّسدة  الكرمية  القرآنية  باآليات  البديعة  القبة 
يحتوي  البديع،  ورونقه  العريب  الخط  جامل 
املسجد عىل أكرب قبة يف اإلمارات مبحيط 86مرتاً 
شاهقة  منارات  أربعة  عىل  املسجد  ،ويحتوي 
غناء  حدائق  باملسجد  ويحيط  التصميم،  بديعة 

ترسُّ الناظرين.
املصلني  يزيد عىل 20000 من  ملا  املسجد  يتسع 

يف املصىل الرئيس والباحات امللحقة يف املسجد.
والتنفيذ،  التصميم  بجودة  املسجد  بناء  متيز 
الجامل  زيادة  يف  واألقواس  الزخارف  واستعمل 

واإلبداع املعامري.
اشتملت الحدائق املحيطة باملسجد عىل أحواض 
الراحة  فتنساب  وروعة،  بهجة  تزيده  مائية 

والطأمنينة عىل نفوس املصلني والداخلني إىل هذا 
املسجد.

الشيخ  السمو  صاحب  اسم  املسجد  هذا  حمل 
خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله 
ورعاه، رمزاً للوفاء واإلخالص لهذا القائد العظيم 
املغفور  والده  لخري سلف  كان خري خلف  الذي 
الله  نهيان رحمه  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له 
يف  والنامء  والتطور  والوفاء  العطاء  نبع  ليستمر 
العامرة  وأدام  الله  الحبيبة حفظها  دولتنا  ربوع 

والحضارة يف ربوعها شاهقة سامقة عزيزة أبيّة.
عمق  عىل  شاهداً  البديع  املعلم  هذا  ويبقى 
لهذه  األصيل  اإلسالمي  العريب  الحضاري  االنتامء 
الدولة العزيزة الكرمية التي حباها الله السامحة 

-الفرح والرسور واالبتهاج قال تعاىل:( قُْل ِبَفْضِل 
ِمامَّ  َخرْيٌ  ُهَو  فَلْيَْفرَُحوا  فَِبَذلَِك  َوِبرَْحَمِتِه  اللَِّه 

يَْجَمُعوَن) سورة آل عمران (58)
كان  األعامل  بقبول  واألدعية  التهنئة  -تبادل 
أصحاب النبي - َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم - إذا التقوا 
منا  الله  ل  تقبَّ لبعض:  بعضهم  يقول  العيد  يوم 

ومنك. رواه املحاميل بسنٍد صحيح.
- زيارة األرحام والجريان 

-اإلحسان إىل األيتام والفقراء واملساكني َعِن ابِْن 
َوَسلََّم   َعلَيِْه  اللَُّه  ِبيَّ َصىلَّ  النَّ َشِهْدُت  قَاَل:  اٍس  َعبَّ
يُْسِمعِ  لَْم  أَنَُّه  َخطََب فظَنَّ  ثُمَّ  الِْعيِد،  يَْوَم  َصىلَّ 
قَاَل:  قَْن»  َوقَاَل: «تََصدَّ  ، فَأَتَاُهنَّ فََوَعظَُهنَّ َساَء  النِّ
َء، ثُمَّ  فََجَعلَِت الَْمْرأَُة تُلِْقي الَْخاتََم َوالُْخرَْص َواليشَّ

أََمَر ِبَالَال فََجَعلَُه ِيف ثَْوٍب َحتَّى أَْمَضاُه.
ابِْن  َعِن  التكبري  وخاصة  تعاىل  لله  الذكر  -كرثة 

وقراها  مدنها  فصارت  والسخاء  والعطاء  والكرم 
واالبتكارات  باملنجزات  تزخر  غّناء  واحات 

والبدائع الحضارية اإلنسانية الشامخة.
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