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شجاعة  من  أظهروه  ملا  والتقدير،  التكريم  كل  املسلحة  القوات  رجال  يستحق 

وتضحية وإقدام يف كل املواقف التي تطلبت ذلك، دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره، 

أو باملشاركة يف ميادين الحق والواجب إىل جانب تقديم املساعدات اإلنسانية عىل 

للفخر  اختالف أنواعها وللشعوب كافة يف العامل؛ ولهذا فإنهم يعدون بحق مبعثاً 

واالعتزاز، ألنهم يعملون عىل تعزز حالة األمن واالستقرار التي تنعم بها اإلمارات، 

وتضمن لها الحفاظ عىل مكتسباتها يف املجاالت كافة. 

يف العديد من املناسبات الوطنية، دامئاً ما يؤكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان عن فخره واعتزازه برجال القوات املسلحة، ويصفهم بأنهم «حامة 

الوطن املخلصني، ودرعه الحصني، الذين يجسدون أسمى قيم الوفاء واالنتامء لهذه 

مختلف  يف  وخارجها،  الدولة  داخل  البطولية  مواقفهم  خالل  من  الطيبة،  األرض 

ميادين الحق والكرامة»، ليبث فيهم الحامس والتشجيع ويرسخ لديهم روح العزمية 

واإلرصار، ليؤكد بذلك عبقريته كقائد عسكري مشهود له باملقدرة والكفاءة، يدرك 

جيداً طبيعة الدور الذي يقوم به رجال القوات املسلحة، وأهمية العمل عىل رفع 

إتقان. فسموه  بكل  إليهم  توكل  التي  املهام  يؤدوا  باستمرار، يك  املعنوية  روحهم 

ينظر إىل القوات املسلحة باعتبارها العمود الفقري ألي دولة، بالنظر ملا تقوم به 

من دور حيوي يف دعم مسرية التنمية الشاملة، والحفاظ عىل املصالح االسرتاتيجية 

الكبري بها ومنحها ما  الداخل والخارج، ولذلك البد من االهتامم  العليا للدولة يف 

تستحقه من تقدير واحرتام كام يحدث يف كل الدول املتقدمة يف العامل، ولعل هذا 

املسلحة، واالرتقاء  القوات  املتواصل عىل تطوير وتحديث  ما يفرس حرص سموه 

بجاهزيتها وكفاءتها لتكون من أكرث جيوش العامل تدريباً وتسليحاً واحرتافاً وقدرة 

الخارجية للدولة، وخاصة فيام يتعلق  عىل املساهمة يف ترجمة أهداف السياسة 

بتحقيق السلم واالستقرار الدوليني ونرش السالم يف العامل.

حينام تحرص قيادتنا الرشيدة عىل تكريم أبطال القوات املسلحة وتؤكد اعتزازها 

وفخرها بهم، باعتبارهم يقدمون النموذج والقدوة يف التضحية والفداء من أجل 

أن  مفادها  إيجابية،  برسالة  تبعث  فإمنا  واستقراره،  وأمنه  ونهضته  الوطن  رفعة 

الوطن يقدر جهود وتضحيات أبنائه املخلصني، وهذا من شأنه تحفيز أبناء الوطن 

جميعاً يف مختلف املجاالت عىل إطالق طاقاتهم ومضاعفة جهودهم من أجل أن 

تظل راية اإلمارات خفاقة يف ميادين العزة والرشف والحق والواجب.  

املاضية أنها بالفعل مدرسة الوطنية  لقد أثبتت قواتنا املسلحة طيلة الـ 43 عاماً 

الصادقة ومصنع الرجال األقوياء املستعدين دامئاً للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل 

غاٍل ونفيس، كام أثبت رجال القوات املسلحة أنهم خري سفراء لقيم شعب اإلمارات 

األصيلة، وكانوا عند حسن الظن بهم رجاالً فوق العادة وأبطال متميزين يف الجهد 

والعطاء والتفان واإلخالص، ولهذا فإنهم يستحقون كل تقدير وتكريم من جانب 

القيادة الرشيدة، وكل فخر واعتزاز من جانب أبناء الوطن جميعاً.
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واستمع سموه من املجندين ــ خالل زيارته املعرض 

إىل  ــ  املسلحة  القوات  ضباط  نادي  يف  يقام  الذي 

رشح حول مشاريعهم وابتكاراتهم يف مجاالت الذكاء 

االصطناعي والتي تضمنت أربعة جوانب رئيسة هي: 

أمن املعلومات وأمن الشبكات والتطبيقات الذكية، 

إضافة إىل الذكاء االصطناعي والتي نفذوها من خالل 

أنظمة إلكرتونية مختلفة.

يف  الوطن  أبناء  وإمكانات  بكفاءات  سموه  وأشاد 

تطوير  عىل  وحرصهم  واملواقع  املجاالت  مختلف 

العلمية  املعارف  واكتسابهم  وخرباتهم  مهاراتهم 

والتقنية وتسخريها يف دعم الربامج الوطنية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

الشيخ  السمو  برئاسة صاحب  الدولة  قيادة  اهتامم 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، 

مؤهلة  وطنية  كوادر  لبناء  واملقومات  البيئة  بتوفري 

الحديثة  التقنيات  مع  والتعامل  املبادرة  عىل  قادرة 

يف املجاالت كافة، ليكونوا ركيزة أساسية يف العملية 

التنموية يف الدولة، ومواكبة طموحاتها نحو املستقبل.

عىل  يقوم  الحقيقي  األمم  تقدم  إن  سموه:  وقال 

وأفكارهم  أبنائها  بعقول  تبنى  متينة  علمية  قاعدة 

البرشي  املال  ورأس  وابتكاراتهم  وإبداعاتهم 

املتخصص املاهر يف املجاالت الحيوية املهمة كافة.

برنامجاً  املجندين  إمتام  بعد  املعرض  تنظيم  ويأيت 

الخدمة  هيئة  بني  تعاون  اتفاقية  إطار  يف  تدريبياً 

للقوات  العامة  القيادة  ــ  واالحتياطية  الوطنية 

أبوظبي للخربات» يف  ــ و«مركز بوليتكنك  املسلحة 

الخدمة  ملجندي  املهني  والتطوير  التدريب  مجال 
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الوطنية وإعدادهم.

اإللكرتونية  املهارات  تطوير  إىل  الربنامج  ويهدف 

نحو  أفكارهم  وتعزيز  الوطنية،  الخدمة  ملنتسبي 

اتجاهات الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة 

فيام  متميزة،  وطنية  كفاءات  تخريج  يف  يسهم  مبا 

استمر الربنامج أربعة أشهر يف «بوليتكنك أبوظبي» 

ــ وشمل  ــ بعد اجتياز اختبارات ومراحل مختلفة 

املعلومات»  و«أمن  الشبكات»  «هندسة  مناهج 

و«برمجة التطبيقات» و«الذكاء االصطناعي»، بجانب 

املتقدمة  التكنولوجيا  تتضمن  مشاريع  عدة  طرح 

االفرتايض، ودرب فريق  والواقع  والذكاء االصطناعي 

بوليتكنك  يف  املعلومات  أمن  هندسة  يف  متخصص 

املهارات  عىل  الوطنية  الخدمة  مجندي  أبوظبي 

املعايري  أعىل  وفق  مستمر  تقييم  مع  اإللكرتونية 

سوق  متطلبات  مع  تتوافق  ومامرسات  الدولية 

العمل، إضافة إىل استخدام أحدث التقنيات والوسائل 

لتمكني املجندين من بناء قدراتهم اإللكرتونية.

الركن حمد  الفريق  معايل  املعرض  إىل  رافق سموه 

املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد 

عبالن  بن  سيف  عيىس  مهندس  الركن  والفريق 

املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة، واللواء 

الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل 

نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.
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وقلّد سموه يف مجلس قرص البحر عدداً من املشاركني 

الدولة،  خارج  اإلنساين  والعمل  الواجب  مهام  يف 

أوسمة «اإلمارات»، وذلك تقديراً وتكرمياً لجهودهم 

خالل أداء مهامهم الوطنية واإلنسانية، يرافقهم معايل 

الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، رئيس أركان 

القوات املسلحة.

الثانية  الطبقة  من  اإلمارات  وسام  سموه  قلّد  فقد 

كالً من العقيد ركن عيل الكعبي والعقيد ركن سعيد 

الكتبي والعقيد ركن طيار سيف املزروعي والعقيد 

ركن محمد السميطي واملقدم ركن طيار سامل البلويش 

واملقدم ركن بحري يوسف السويدي.

كام قلّد سموه وسام اإلمارات من الطبقة الرابعة لكل 
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من النقيب طيار الشيخ محمد بن رسور آل نهيان والنقيب طيار أحمد الكتبي 

والنقيب عبدالله الدرعي.

وكرم سموه كذلك اسم الرائد الشهيد هادف حميد مانع الشاميس مبنحه وسام 

اإلمارات من الطبقة الثالثة وتسلمه شقيقه «محمد».
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الذي   - الربنامج  يف  باملشاركات  سموه  ورحب 

الدفاع - مبدرسة خولة بنت األزور  تنفذه وزارة 

األمم  وهيئة  العام  النسايئ  االتحاد  مع  بالتعاون 

العربية  املرأة  دور  مؤكداً  للمرأة،  املتحدة 

وإسهاماتها البارزة يف خدمة وطنها ومجتمعها.

آل  زايد  بن  محمد  السموالشيخ  صاحب  وقال 

العربية  املرأة  ومهارات  قدرات  تعزيز  إن  نهيان 

يف مجاالت حفظ األمن والسالم يسهم يف إعداد 

القيام  عىل  قادرة  مؤهلة  عربية  نسائية  كوادر 

العامل  وشعوب  شعوبهن  خدمة  يف  فاعل  بدور 

والدويل  اإلقليمي  والسالم  األمن  أسس  وحفظ 

حرص  مؤكداً  فيهام،  والتنمية  السلم  وتحقيق 

املساهمة  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

الفاعلة يف كل ما يحقق األمن واالستقرار ويعزز 

قيم السالم والتعايش والعدالة يف العامل.

برنامج  إىل  املنتسبات  وفد  أعرب  جهته  من 

عىل  اإلمارات  لدولة  وتقديره  شكره  عن  الدورة 

االستضافة وإتاحة هذه الفرصة لتدريب وتطوير 

حفظ  مهام  يف  العربية  املرأة  وقدرات  مهارات 

األمن والسالم.

جدير بالذكر أن برنامج الدورة يعقد يف مدرسة 

تفاهم موقعة بني  األزور وفق مذكرة  بني  خولة 

وزارة الدفاع وهيئة األمم املتحدة للمرأة واالتحاد 
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فاطمة  سموالشيخة  رعاية  تحت  العام  النسايئ 

رئيسة  العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت 

األعىل  الرئيس  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس 

أكرث  مبشاركة  وذلك  األرسية،  التنمية  ملؤسسة 

إىل  إضافة  عربية  دول  سبع  من  امرأة   100 من 

دولة اإلمارات العربية املتحدة فيام يشمل إقامة 

دورة تدريبية عسكرية أساسية مدتها ثالثة أشهر 

مجال  يف  تدريبية  دورة  تليها  املدنيات  للنساء 

حفظ السالم مدتها حوايل أسبوعني.

ويسهم الربنامج يف إعداد العسكريات للعمل يف 

عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم وزيادة عدد 

وإنشاء  املجال  هذا  يف  للعمل  املؤهالت  النساء 

بالعمل  املهتامت  النساء  بني  تواصل  حلقات 

إىل  إضافة  السالم،  وحفظ  العسكري  املجال  يف 

إسهام الربنامج يف النهوض باألهداف االسرتاتيجية 

املرأة  مشاركة  أهمية  بشأن  األمن  مجلس  لقرار 

باعتبارها عنرصاً فاعالً يف إحالل السالم واألمن.
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آل  زايد  بن  محمد  السموالشيخ  صاحب  استقبل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

ـ الفائزين يف بطوالت  املسلحة يف مجلس قرص البحرـ 

«محمد بن زايد الثالثة للجوجيتسو» و«الخدمـــة 

للجوجيتسو»  الثانيـــة  واالحتياطيـــة  الوطنيــة 

يرافقهم  للجوجيتسواألوىل»  العسكرية  و«الكليات 

معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة.

سعادته  عن  ــ  اللقاء  خالل  ــ  سموه  وأعرب 

باملشاركة الفاعلة من بنات وأبناء الوطن يف بطوالت 

الجيوجيتسووتعزيز مهاراتهم وامكاناتهم ..

وتأهيلهم  اإلمارات  أبطال  إعداد  أهمية  إىل  مشريا 

لخوض املنافسات العاملية من خالل هذه الدورات 

وغريها من البطوالت التي تنظم داخل الدولة.

وهنأ سموه الفائزين يف البطوالت الثالث متمنيا لهم 

التوفيق ومواصلة حصد مزيد من االنجازات خالل 

الدورات املقبلة لبطوالت رياضيي الجوجيتسو.

من جانبهم أعرب الالعبون املشاركون يف البطوالت 

عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السموالشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان لدعمه مختلف أنواع الرياضات 

يف الدولة خاصة رياضة الجوجيتسواألمر الذي أسهم 

انتشارها ومامرساتها عىل نطاق  يف تطويرها وعزز 

واسع إىل جانب متكني أبناء الوطن من الوصول إىل 

منصات التتويج وحصد البطوالت القارية والعاملية.

زايد  بن  محمد  السموالشيخ  صاحب  استقبل 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

أول  الفريق  الشاطئ،  املسلحة، يف قرص  للقوات 

كينيث ماكنزي قائد القيادة املركزية األمريكية.

اللقاء،  خالل  األمرييك  واملسؤول  سموه  وبحث 

العربية  اإلمارات  دولة  بني  الثنائية  العالقات 

الصديقة،  األمريكية  املتحدة  والواليات  املتحدة 

وخاصة يف الجوانب الدفاعية والعسكرية.

القضايا  استعراض عدد من  اللقاء  تم خالل  كام 

ذات االهتامم املشرتك.

محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  اللقاء  وحرض 

املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين 

اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد  الجوي، وسعادة  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  والوفد املرافق للمسؤول االمرييك.العلوي 
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Dassault Aviation

متثل الطائرة Falcon 8X، التي يصل مداها إىل 11,945 

وأكرثها  ركاب  مقصورة  بأهدأ  تتمتع  والتي  كيلومرتا 

لعائلة  الرائدة  التجارية  العالمة  متثل  للراحة،  توفريا 

الطائرة Falcon، وتعترب طائرة مثالية متاما من حيث 

وضع  تعزز  وقد  املاليزية.  الرشكات  متطلبات  تلبية 

شبكة ما وضع البيع بالنسبة للطائرة Falcon يف منطقة 

 Dassault مجموعة  حصول  بعد  آسيا  رشق  جنوب 

بصيانة  الخاصة  الخدمات  تنفيذ  Aviation عىل عقد 

رشكة ExecuJet للطريان ومن بينها املرافق واملنشأت 

الخاصة مبطار Subang التي تعترب أكرب مرافق لصيانة 

الطائرات التجارية يف ماليزيا.

األرض  ”رافال“ سواء من عىل  الطائرة  تشغيل  وميكن 

عىل  قادرة  وهي  الطائرات،  حامالت  منت  عىل  أومن 

حمل أوزان أكرب من وزنها من األسلحة والوقود مبعدل 

تكون  بحيث  الطائرة  تصميم  وقد جرى  مرة ونصف. 

الجوية،  القتالية  املهام  من  كبري  عدد  أداء  قادرة عىل 

وقد أثتبت بالفعل كفاءتها القتالية يف العمليات النائية 

يف عدة مسارح عملياتية مختلفة. وباإلضافة إىل فرنسا، 

تقدمت كل من مرص وقطر والهند بطلبات لرشاء 96 

 Dassault Aviation طائرة ”رافال“. وتعرض مجموعة

الطائرة ”رافال“ عىل سالح الجواملليك املاليزي بالتعاون 

مع عدة رشكاء صناعيني ماليزيني.

مقاتلة  عملياتية  طائرة  أول  ”رافال“  الطائرة  وتعترب 

تستخدم  التي  اآلن-  حتى  الوحيدة  ورمبا   – أوروبية 

”تاليس“  رشكة  طورته  الذي   RBE2 الرادار  جهاز 

وقد  الفعال.  اإللكرتوين  املسح  يعمل مبصفوفة  والذي 

استفاد الرادار من الجهود البحثية املكثفة ومن الخربة 

السابقة.  خرباتها  عىل  اعتامدا  للرشكة  العالية  الفنية 

الهوائيات  يستخدم  الذي  مبثيله  الرادار  مقارنة  وعند 

التقليدية، نجد أنه يحقق مستويات غري مسبوقة من 

الوعي امليداين بفضل الرصد والتعقب املبكرين ألهداف 

عند  كبرية  بسهولة   RBE2 الرادار  ويتمتع  متعددة. 

الحسابية  الرادارية، باإلضافة إىل قوته  الرتددات  تغيري 

املذهلة، وهوما ميكنه من تقديم أداء تعجز عن تقدميه 

أجهزة الرادار التي تعمل باملسح امليكانييك.

 Falcon 2000 الطائرة  عرض  ليام  معرض  شهد  كام 

MRA  وهي عبارة نسخة متعددة املهام من الطائرة 

التجارية النفاثة Falcon 2000 التي تقدم أداءا فائقا 

لتلبية متطلبات املراقبة/االستطالع البحرية مثل مكافحة 

التلوث وعمليات التهريب ومراقبة املناطق الحدودية 

واملحظورة وتنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ،،،إلخ.

 ،Dassault Aviation ورصح الرئيس التنفيذ ملجموعة

من  سلسلة  تعرض  ”املجموعة  بأن  ترابييه،  إيريك 

الجيوبوليتييك  املناخ  تالئم  التي  والرشاكات  املنتجات 

 Dassault مجموعة  وتتمتع  ملاليزيا.  واالقتصادي 

املدنية  التطبيقات  إنتاج  يف  املتخصصة   Aviation

والعسكرية ذات االستخدام املزدوج بقدرتها عىل تلبية 

عدد كبري من املتطلبات بأكرب قدر ممكن من االنسجام 

والكفاءة“.

مجموعة Dassault Aviation تعرض منتجاتها • 

ذات االستخدام املدين والعسكري خالل معرض 

ليام يف نسخته لعام 2019

 • Dassault مجموعة  مشاركة  يف  اللقطات  أبرز 

Aviation يف معرض ليام 2019:

عىل •  رابضة  وهي   Falcon 8X الطائرة  عرض 

األرض

املقاتلة •  الطائرة  من  محتلفة  مناذج  عدة  عرض 

التطبيقات  باستخدام  املهام  املتعددة  ”رافال“ 

الفعالة الجديدة الخاصة  بالواقع االفرتايض

 •Falcon 2000 MRA عرض إمكانيات الطائرة
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جاء ذلك يف ترصيح لسموه مبناسبة انطالق أعامل 

رعاية  تحت  فخر»  «ملتقى  من  األوىل  الدورة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  وبحضور 

تنظمها  التي  الخيمة  رأس  عهد  ويل  القاسمي 

هيئة  مع  بالتعاون  للشباب  االتحادية  املؤسسة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية.

نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  وقال 

العالية  الهمم  ملتقى  هو  فخر)  (ملتقى  «إن 

بعطائهم ومثابرتهم  تتواصل  الذين  الوطن  لشباب 

واجتهادهم مسرية ريادة وطننا املعطاء».

حرض امللتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد 

ومعايل  أبوظبي،  يف  النقل  دائرة  رئيس  نهيان  آل 

التسامح،  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 

بن  طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  واللواء 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد 

صقر  بن  سعود  بن  أحمد  والشيخ  واالحتياطية، 

القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبرتول، والشيخ 

زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  قال 

بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية يف كلمته بامللتقى: إن املغفور له الشيخ 

كان  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 

رجالً استثنائياً استطاع بحكمته وسداد رأيه وبوفائه 

وحبه الشديد لوطنه أن ينقل شعب اإلمارات النقلة 

واألمن  واالزدهار  التطور  له  حققت  التي  النوعية 

للتقدير  محالً  وجعلته  والكرامة،  والعزة  واألمان، 

حيث  واإلقليمي،  العاملي  املستويني  عىل  واالحرتام 

الجاد،  والعمل  الوطن  حب  عىل  دامئاً  يشدد  كان 

ويحثنا عىل تحمل املسؤوليات الوطنية.

الشيخ  السمو  صاحب  إىل  والتقدير  الشكر  وقدم 

نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  محمد بن زايد آل 

فخر  مبادرة  عىل  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

الوطنية املجتمعية التي أطلقت لخدمة هذا الوطن، 

وتعظيامً ملشاعر الفخر واالعتزاز يف نفوس الشباب 

تجاه كل ما يقدمونه لوطنهم، وهو عهدنا بسموه 

الذي همه األول وطنه وأرضه وشعبه.

وبني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان عندما يخاطب الشباب يف أمر مهم يناديهم 
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قيمكم،  عىل  وحفاظكم  قدراتكم،  تنمية  يف  ثراه، 

ومتسككم بهويتكم الوطنية هو انعكاس ملا غرسه 

هي  للوطن  وخدمتكم  نبيلة،  أخالق  من  فيكم 

واجب تقدمونه اليوم لدار زايد.

شهدت الجلسة الحوارية مللتقى فخر الذي انطلق 

الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  أبوظبي،  يف  أمس 

نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

حية  شهادات  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

خاللها  أبرزت  الباسلة  املسلحة  قواتنا  من  ألبطال 

ودعم  الخري  نرش  يف  رائدة  كمدرسة  اإلمارات 

لشباب  بطولية  وقدمت قصصاً  الشعوب،  استقرار 

هذا الوطن وتضحياتهم لتظل راية اإلمارات عالية 

شامخة يف ميادين الرشف والبطوالت.

وأكدت العقيد ركن طبيب عائشة سلطان الظاهري، 

العامة  القيادة  يف  الطبية  الخدمات  سالح  قائد 

للقوات املسلحة، خالل كلمتها يف الجلسة، أن دولة 

اإلمارات ستبقى املعني والداعم ملختلف دول العامل، 

نهج  إىل  تستند  التي  اإلنسانية  رؤيتها  من  انطالقاً 

األب املؤسس، املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه، يف نرش الخري وتقديم الدعم 

الالزم الستقرار الشعوب. 

محمد  غدير  أدارها  التي  الجلسة  خالل  وقالت 

املعيني، مجند الخدمة الوطنية: إن دولة اإلمارات 

األطليس  شامل  حلف  يف  تدخل  أن  قررت  عندما 

التي  الوحيدة  العربية  الدولة  كانت  «الناتو»، 

نداء  ليست مجرد  العبارة  زايد»، وهذه  عيال  «يا 

عادي، بل هي إعالن لتعزيز الثقة فيكم، 

قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون، راية 

هذا الوطن يجب أن تبقى عالية بهممنا، بسواعدنا، 

بوالئنا الحقيقي لقيادتنا، والء واحداً ال يقسم أبداً، 

وبانتامئنا املطلق لوطننا انتامًء واحداً ال يجزأ أبداً، 

راية هذا الوطن أمانة عظيمة ال يقدر عىل حملها 

إال الرجال الرشفاء الصادقون األوفياء «عيال زايد»، 

وإن الوطن بأرضه ومقدراته وإنجازاته وما حققه 

يحميه  من  إىل  يحتاج  وازدهار  تطور  من  اليوم 

ويحافظ عليه.

 :

رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  أكدت 

االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة 

التنمية األرسية،  الرئيس األعىل ملؤسسة  والطفولة 

نحو  بثبات  التقدم  مسرية  ستواصل  اإلمارات  أن 

الريادة والتميز يف جميع املجاالت بسواعد أبنائها 

املخلصني لرتابها.

إن  الوطن،  لشباب  اليوم  نقول  سموها:  وتابعت 

دفع  يف  مبساهمتكم  متيزكم  واستمرارية  نجاحكم 

مسرية التقدم هو نجاح الستثامر املؤسس املغفور 

الله  «طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 

قيمكم،  قدراتكم، وحفاظكم عىل  تنمية  ثراه» يف 

ومتسككم بهويتكم الوطنية هو انعكاس ملا غرسه 

هي  للوطن  وخدمتكم  نبيلة،  أخالق  من  فيكم 

واجب تقدمونه اليوم لدار زايد.

وقالت: «تحية لكم من أم ُمحبة، ومحظوظة بكم، 

الوطن».  خدمة  يف  التميز  بدوام  لكم  تدعو  أم 

نيابة عن  ألقتها  التي  الكلمة  وأضافت سموها يف 

زايد آل  الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن  سموها 

نهيان «األمهات يف دولة اإلمارات هن اليوم وبجهود 

أبنائهن مطمئنات ومتفائالت مبستقبل هذا الوطن 

الريادة  نحو  بثبات  تقدمه  مسرية  سيواصل  الذي 

والتميز يف جميع املجاالت بسواعد أبنائه املخلصني 

لرتابه. وتابعت سموها «نقول اليوم لشباب الوطن 

إن نجاحكم واستمرارية متيزكم مبساهمتكم يف دفع 

مسرية التقدم هو نجاح الستثامر املؤسس املغفور 

الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
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الشعوب،  العون إىل  الحلف بهدف مد يد  دخلت 

وتقديم املساعدات الالزمة لهم من منطلق األخوة 

والواجبات اإلنسانية ، فقد كانت والتزال اإلمارات 

سباقة يف إغاثة امللهوف ونرصة املظلوم . 

علمتنا  مدرسة  تعد  اإلمارات  دولة  أن  إىل  ولفتت 

بجوار  املرأة  تقف  وأن  لآلخرين،  العلم  نهدي  أن 

مطلوبة،  ومهارات  إمكانيات  من  لديها  مبا  الرجل 

ذلك أن كل إنسان يستطيع أن يرتك بصمة يف الكون 

فعليه أن يتم ذلك، ومن الطبيعي أن نندفع ونعمل 

وأوضحت  والخري.  والعمل  العطاء  دولة  فاإلمارات 

مجلس  يف  تجلس  إماراتية  امرأة  أول  كانت  أنها 

الشورى األفغاين، بعد قيام الفرق الطبية مبجموعة 

الوصول  وقدرتها عىل  القرى  استقرار  عمليات  من 

لرشيحة النساء لتمكينهم صحياً، حيث أشاد مجلس 

رجالها  وبإرسالها  البارز  اإلمارات  بدور  الشورى 

ونسائها بهدف تحقيق االستقرار. 

أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي خالل 

سباقة  دامئا  اإلمارات  دولة  أن  الجلسة  يف  كلمته 

يظهر  ما  وهذا  املظلوم،  ونرصة  امللهوف  إغاثة  يف 

عسكري  فكل  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  يف  جلياً 

يقسم بالله، ثم الوطن ثم رئيس الدولة، وما يأمر 

وقال  وطاعة.  سمعاً  جوابه  يكن  القائد  والدنا  به 

«الثقة يف نفوس املرابطني باليمن موجودة، ورأيت 

أقوياء مخلصني لخدمة  خالل وجودي هناك رجاالً 

وطنهم، مستعدين للتضحية بأغىل ما ميلكون ألجله، 

ال يهابون شيئاً ويتسابقون لنيل الشهادة».

وحول سؤال وجه له خالل الجلسة عن التحاق ثالثة 

أحمد  الشيخ  عرب  الوطنية،  الخدمة  يف  إخوته  من 

وفخره  فرحته  عن  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن 

مبشاركتهم يف خدمة الوطن، وأهمية هذه املشاركة 

التي تنبع من التأسيس واالنضباط العسكري.

الشيخ  السمو  صاحب  والده  توجيهات  إىل  ولفت 

سعود بن صقر القاسمي، عضو املجلس األعىل حاكم 

رأس الخيمة، والذي دامئا ما يحثه عىل تطبيق حب 

الوطن وخدمة الوطن بالقول والفعل، واالستمرارية 

يف خدمة الوطن النابعة من الحب العفوي له، وأن 

يكون لكل مواطن طريق وهدف واحد، وهو خدمة 

هذا الوطن. 

وأكد الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن 

متطلبات برنامج الخدمة الوطنية تعمل عىل تجهيز 

الشخصية  املهارات  وتصقل  للمستقبل  الشباب 

وتنمي مشاعر الوالء واالنتامء، الفتاً إىل أن الربنامج 

للمحافظة  الجيد  اإلعداد  برضورة  جميعاً  يذكرنا 

تحققت  التي  ومنجزاته  ومكتسباته  الوطن  عىل 

يف  الحكيم  ونهجها  الرشيدة  القيادة  رؤية  بفضل 

بالشباب. جاء ذلك خالل  تحقيق االستثامر األمثل 

مجموعة  مبشاركة  «فخر»  ملتقى  جلسات  إحدى 

من مجندي الخدمة الوطنية للحديث عن تجاربهم 

تركته  الذي  واألثر  االلتحاق  فرتة  خالل  املختلفة 

فيهم، إضافة إىل املواقف الراسخة التي ال تنىس أثناء 

تأدية الواجب الوطني. 

وأضاف: أحد املواقف التي ال ميكن أن أنساها خالل 

بأن  لله  القسم  أدينا  عندما  الوطنية،  الخدمة  فرتة 

صاحب  ولرئيسها  اإلمارات،  لدولة  مخلصني  نكون 

رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة، حفظه الله، حيث كان شعوري مختلفاً نظراً 

الصعيد الشخيص، وألين  ألن سموه هو جدي عىل 

وألهل  الوطن  لهذا  وحبه  قرب  عن  سموه  أعرف 

فكان  للخري،  وحبه  وإنسانيته  وإخالصه  الوطن 

شعوراً ال ينىس.

قال العقيد ركن محمد سعيد املزروعي من القوات 

اليمن،  املسلحة «كان يل الرشف بخدمة وطني يف 

رأيت من خاللها الجندي اإلمارايت هناك من خالل 

بعض املواقف الحقيقية، مواقف رجال نفتخر فيها 

عنده  اإلمارايت  فالجندي  وخارجها،  الدولة  داخل 

وذكر  عينه».  أمام  النرص  قيم  وواضع  الشجاعة، 

 8 العمر  من  البالغ  «ياسني»  اليمني  الطفل  قصة 

يلعب  أثناء ما كان  لغم  فيه  انفجر  سنوات،والذي 

والده  وأحرضه  سكنهم.  أمام  الثامنية  أخوته  مع 

أحمد بن طحنون متحدثاً للحضور

محمد سعيد املزروعي خالل حديثه للحضور
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للمستشفى امليداين للدولة وأحشاؤه بالخارج، وتم 

التعامل مع حالته، وإدخاله لغرفة العمليات.

وحاول طأمنة والده بأال يخاف فإن ابنه يف أيادي 

إنه خائف عىل أخوة  قال  لعنايته،  اإلمارات  جنود 

«ياسني» الثامنية من أن يتعرضوا ملا تعرض له. ويف 

سكن  ملقر  كامل  إمارايت  فريق  تحرك  الثاين  اليوم 

القرية،  من  األلغام  إزالة جميع  وتم  ياسني،  عائلة 

االحتياجات  يحتوي عىل جميع  كامل  وبناء مخيم 

من أكل ورشب ورعاية وإسعاف طبي. وتم إرسال 

الشفاء  متاثل  حتى  العالج،  لتلقي  لإلمارات  ياسني 

ورجع لليمن يلعب مع أخوته.

أكد املقدم ركن طيار سامل عيل عبيد البلويش، قائد 

حديثه  خالل  املسلحة  القوات  يف  األباتيش  رسب 

تشكل  الرشيدة  القيادة  أن  «فخر»،  ملتقى  يف 

الصفوف  للمشاركة يف  أبنائها  مبسارعة  ملهامً  مثالً 

األمامية للمهام القتالية، من خالل دورهم القيادي 

أن  إىل  مشرياً  وقيم،  صفات  من  به  يتمتعون  وما 

املتسلحة  املسلحة  بالقوات  تتمتع  اإلمارات  دولة 

البناي: استفدت الكثري خالل باملعدات والكفاءات واملهارات الالزمة. من ناحيته قال عيل 

حيث  القيادة،  روح  وأكرثها  الوطنية  الخدمة  فرتة 

فرتة  خالل  القيادية  الوظائف  من  عدداً  تسلمت 

كيفية  منها  تعلمت  والتي  األسايس،  التدريب 

للشخصيات، وأهمية  املختلفة  األنواع  التعامل مع 

ألداء  الواحد  الفريق  ضمن  جامعي  بروح  العمل 

املهام املطلوبة، والحكمة عند اتخاذ القرارات عوضاً 

عن التفكري املترسع الذي له آثار سلبية. 

الوطنية  الخدمة  قبل  الشبيب:  لطيفة  وقالت 

كثرياً  إنني  حيث  العسكرية،  الخطوات  جذبتني 

من  الضباط  ملرشحي  التخريج  حفالت  أشاهد  ما 

املشاة،  يف  والدقة  االلتزام  وأعجب مبدى  الكليات، 

وحلمت كثرياً أن أكون فرداً من هذا الطابور، وأن 

أتعلم التقنية التي متكنني من ذلك، وهو ما حققته 

تلقي  عرب  بها،  التحاقي  بعد  الوطنية  الخدمة  يل 

دروس املشاة.

قال املجند راشد العويض: ساهمت الخدمة الوطنية 

املختلفة  الوطنية  باألمور  الوعي  مستوى  رفع  يف 

القيادة  الراهنة ورؤية  التحديات  إدراك  من خالل 

الرشيدة ودولة اإلمارات تجاه العامل، إضافة إىل أنها 

عن  للدفاع  األمثل  بالشكل  إعدادنا  يف  ساهمت 

الوطن، وتلبية نداء الواجب باالستناد عىل املعرفة 

التدريب  فرتة  خالل  تلقيها  تم  التي  العسكرية 

األسايس، وما سننهل منه يف القادم من مراحل. 

من جهته، أكد طارق املنصوري أن للخدمة الوطنية 

والتواضع  الصرب  منها  املهمة،  اآلثار  من  العديد 

معهم، حيث  والتعامل  الناس  مع  التعاون  وكيفية 

االنطواء  مرحلة  من  الكثريين  انتقال  يف  ساهمت 

مع  الفاعل  التواصل  عىل  القدرة  إىل  االجتامعي 

فهم  إىل  إضافة  العامة،  أمام  والخطابة  اآلخرين 

الطبائع املختلفة والشخصيات وسبل التعامل األمثل 

معها، مبا ينمي من روح الفريق الواحد. 

أحمد بن سعود القاسمي متحدثاً للحضور

طارق املنصوريلطيفة شبيب

كلمة الشيخة فاطمة تلقيها فاطمة بنت عبدالله بن زايد
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حرض االحتفال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن 

طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية وقادة أفرع القوات املسلحة 

يف  والرشطية  العسكرية  القيادات  من  وعدد 

الدولة وأولياء أمور وذوي الخريجني.

الوطني  السالم  بعزف  االحتفال  فعاليات  وبدأت 

ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم وتم عرض 

فيلم عن ”زايد والتسامح“ تضمن بعض من أقوال 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 

الله ثراه عن التسامح وأهميته.

وألقى العميد ركن عامر محمد النيادي قائد كلية 

املناسبة رحب  بهذه  كلمة  العسكرية  الثاين  زايد 

فيها براعي الحفل شاكراً معاليه حضوره ورعايته 

حفل التخريج.

بكم  مرحبا  امامكم  اقف  ان  يل  ”يطيب  وقال 

مغتنام  العسكرية  الثاين  زايد  كلية  ضيوفاعىل 

ووالئنا  مشاعرنا  صادق  عن  لكم  عرب  أل  الفرصة 

يف  جهدا  تأل  مل  التي  الرشيدة  لقيادتنا  واخالصنا 

الكليات  مصاف  يف  ووضعها  الكلية  هذه  تطوير 

ووسائل  الحديثة  بالتقنيات  ودعمها  املرموقة 

التدريب العسكرية املتطورة“.

إن   ”  .. قائال  كلمته  يف  الكلية  قائد  وأوضح 

الخريجيني انهوا دراستهم الجامعية يف تخصصات 

والعاملية  املحلية  الجامعات  افضل  يف  مختلفة 

من  جانب  الستكامل  الكلية  بهذه  والتحقوا 

زايد  كلية  وان  العسكرية  شخصيتهم  جوانب 

اعداد  عىل  الحرص  كل  لحريصة  العسكرية 

خريجيها مبا يتالءم مع تطورات العرص يف العلوم 

العسكرية واالكادميية وكذلك التدريب يف بيئات 

الواقعية  الضفاء  متباينة  ظروف  وتحت  مختلفة 

بدءا من  املطلوبة  املهارات  وترسيخ  التدريب  يف 

املهارات الفردية وحتى مستوى العمل الجامعي 

عىل مستوى الرسية.

الجهود  وهذه  الهام  العمل  هذا  ان  اىل  وأشار 

لوال  أهدافها  وتحقق  لتنجح  تكن  مل  املبذولة 

العامة  القيادة  من  الصادرة  والتوجيهات  الدعم 

للقوات املسلحة وكذلك القيادات الرئيسية التي 

من  لكل  جزيال  فشكرا  العمل..  هذا  يف  شاركت 

ساهم اوشارك يف إنجاح هذه املهمة التدريبية.

من  الدورة  لنشاطات  مريئ  عرض  تم  ذلك  بعد 

بدايتها وحتى التخرج من خالل برنامج التدريب 

والتامرين العملية.. بعدها ألقيت كلمة الخريجني 

والتقدير  بالشكر  توجهوا خاللها  مختلفة  بلغات 

لراعي الحفل كام تقدموا بالشكر للقيادة العامة 

تعليم  من  لهم  قدمته  ملا  املسلحة  للقوات 

يكونوا  أن  الله  الدورة معاهدين  وتدريب خالل 

جنودا مخلصني يف خدمة الوطن.

العسكرية  الثاين  زايد  بكلية  التدريب  ان  وقالوا 

. -  :  :
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بكافة أنواعه يعد البيئة األوىل لبناء قادة املستقبل 

وصناع القرار وان من أهم ما اكتسبناه من هذا 

والقدرة  العسكرية  الشخصية  التدريب هوصقل 

يف  والرسعة  الظروف  مختلف  مع  التكيف  عىل 

والواقعية  األداء  يف  االحرتافية  وكذلك  االستجابة 

يف العمل..

وبهذه املناسبة نود ان نتوجه بالشكر إىل سيدي 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  السموالشيخ  صاحب 

املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس 

السموالشيخ  صاحب  سيدي  وإىل  الله“  ”حفظه 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ كام 

السموالشيخ  صاحب  لسيدي  بالشكر  نتوجه 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

اهتاممه  عىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

القوات  وأفراد  ضباط  وتعليم  بتأهيل  الخاص 

السموأعضاء  أصحاب  إخوانهم  وإىل  املسلحة 

الدائم  لحرصهم  االمارات  حكام  األعىل  املجلس 

والشكر  للمواطن..  الكرمية  الحياة  توفري  عىل 

من  العسكرية  الثاين  زايد  كلية  لقيادة  موصول 

ضباط ومدربني.

بالله  وأقسموا  القسم،  الخريجون  أدى  بعدها 

العظيم بأن يكونوا جنوداً مخلصني لدولة اإلمارات 

السموالشيخ  صاحب  ورئيسها  املتحدة،  العربية 

”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

عن  تصدر  التي  األوامر  لجميع  مطيعني  الله“، 

الظروف  كل  يف  والجووالبحر،  الرب  يف  رؤسائهم 

علم  حامني  وخارجها،  البالد  داخل  واألوقات 

محافظني  أراضيها،  وسيادة  واستقاللها  اإلمارات 

عىل رشف السالح.

أحمد  بن  محمد  معايل  كرم  الحفل،  ختام  ويف 

الشهادات  وسلم  األوائل،  املتفوقني  البواردي 

للخريجني، بعدها قدم قائد الكلية هدية تذكارية 

ملعاليه، ثم التقطت الصور التذكارية ملعايل راعي 

الحفل مع الخريجني.

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع يف مقر 

الوزارة بأبوظبي معايل هارجيت ساجان وزير الدفاع الوطني الكندي الذي 

يزور البالد حاليا.

ورحب معاليه خالل اللقاء - الذي حرضه سعادة مطر سامل الظاهري وكيل 

وزارة الدفاع - بالوزير الكندي وجرى بحث عالقات الصداقة والتعاون بني 

يخدم  مبا  وتنميتها  تطويرها  وسبل  وكندا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

مصالح البلدين الصديقني.

الشؤون  من  عدد  يف  البلدين  بني  التنسيق  مجاالت  الجانبان  واستعرض   

ذات  القضايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات  وتبادال  والعسكرية  الدفاعية 

االهتامم املشرتك واملستجدات الراهنة يف املنطقة وتطوراتها.
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طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  شهد 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 

واالحتياطية وبحضور اللواء الركن صالح محمد صالح 

طيار  والنقيب  الربية  القوات  قائد  العامري  مجرن 

الذي  االحتفال  نهيان  آل  رسور  بن  محمد  الشيخ 

أقيم بنادي وفندق ضباط القوات املسلحة مبناسبة 

تخريج الدفعة الثالثة من منتسبي الخدمة الوطنية 

امللتحقني بربنامج ” املهارات اإللكرتونية ” بالتعاون 

مع مركز الخربات يف بوليتكنك أبوظبي - التابع ملعهد 

التكنولوجيا التطبيقية .

ويأيت الربنامج التدريبي تنفيذا لالتفاقية املوقعة بني 

الجانبني بشأن التعاون يف مجال التدريب والتطوير 

بناء  الوطنية وإعدادهم يف  الخدمة  املهني ملجندي 

املهارات مبختلف مجاالتها الفنية واإللكرتونية.

أمن  يف  املكثف  التدريب  نتاج  الحضور  وشهد 

والربمجة  البيانات  وقواعد  والشبكات  املعلومات 

التخرج  مشاريع  إىل  باإلضافة  االصطناعي،  والذكاء 

األنظمة  مختلف  وتضمنت  املجندون  قدمها  التي 

الذكية والربامج املتعلقة بالتحكم اآليل.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن 

للمنهاج  نتيجة  الخريجني  نهيان مبستوى  محمد آل 

املتميز الذي نفذه مركز الخربات وبوليتكنك أبوظبي 

الكثري  الوطنية  الخدمة  مجندي  منح  الذي  األمر 

التقني  من الخربات واملهارات املتخصصة يف املجال 

يف  الوطنية  الكفاءات  تخريج  يف  يسهم  مبا  والفني 

مجال التقنية املتميزة .

وتبنت القيادة العامة للقوات املسلحة ممثلة بهيئة 

تدريبي  برنامج  وضع  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة 

يركز  أبوظبي  وبوليتكنك  الخربات  مركز  مع  مشرتك 

تسهم  إلكرتونية  ومهارات  تعليمية  مخرجات  عىل 

يف رفع الوعي األمني التقني لدى رشيحة مهمة يف 

أبوظبي 2030 يف خطوة  مع خطة  موامئة  املجتمع 

لتعزيز الفكر لدى املنتسبني باتجاه الذكاء االصطناعي 

والثورة الصناعية الرابعة من خالل تعاون اسرتاتيجي 

أيدي  عىل  املجال  هذا  يف  األوىل  للمرة  يحدث  بناء 

منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة.

أمن  هندسة  يف  متخصص  فريق  وضع  تم  وقد 

بتدريب  قام  أبوظبي  بوليتكنك  يف  املعلومات 

املهارات  عىل  الوطنية  الخدمة  من  املجندين 

اإللكرتونية وبتقييم مستمر يومي وأسبوعي وباكورة 

هذا العمل الدؤوب كان مثاين مشاريع تخرج .

العلمية  الربنامج  متطلبات  املجندون  الطلبة  وأتم 

واالجتامعية عىل أكمل وجه، متسلحني بقوة العلم 

بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  مقولة  عىل  مستندين 

وباين  اإلمارات  دولة  مؤسس  نهيان  آل  سلطان 

أبنائها  بعدد  تقاس  املتقدمة  الدول  بأن  نهضتها، 

املتعلمني، وقد كان ” رحمه الله » يعول كثريا عىل 

إىل  وطنه  رفع  عىل  القادر  املتعلم،  اإلمارات  شباب 

آفاق املستقبل .

الشيخ أحمد بن طحنون  الركن طيار  اللواء  وأعرب 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 

واالحتياطية عن تقديره للقامئني عىل الربنامج وهيئة 

العمل،  يف  والتفاين  الكبري  املجهود  عىل  التدريس 

والذين ساهموا يف إنجاحه.

جاهزيتهم  عىل  تؤكد  للخريجيني  كلمة  القيت  كام 

التي  والتقنية  األمنية  املجاالت  يف  مستوى  بأعىل 

حظيوا بها خالل األربعة أشهر املاضية يف بوليتكنيك 

تم  أن  بعد  وذلك  املجال،  هذا  يف  املتميزة  أبوظبي 

إختيارهم بعد إختبارات ومراحل مختلفة، ليكتسبوا 

مناهج  خمسة  ضمن  عديدة  ومهارات  خربات 

املعلومات  وأمن  الشبكات  هندسة  منها  مختلفة 

جانب  إىل  االصطناعي،  والذكاء  التطبيقات  وبرمجة 

املتقدمة  التكنولوجيا  محتواها  مشاريع  عدة  طرح 

والذكاء االصطناعي والواقع االفرتايض.

عىل  والقامئني  املجندين  بتكريم  الحفل  راعي  وقام 

الربنامج.
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بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل ثم تالوة آيات 

بعدها  شاهد  حيث  الحكيم  الذكر  من  عطرة 

الدورات  ملختلف  العميل  التدريب  الحضور 

الخدمة  مدرسة  يف  أقيمت  التي  التخصصية 

اشتملت  والتي  الرئاسة  حرس  بقيادة  الوطنية 

ومهارة  األسلحة  مبختلف  الرماية  عىل  تدريباتها 

املعركة واملالحة الربية والقتال يف املناطق املبنية 

واللياقة البدنية والتدريب عىل الجيوجيتسو.

عىل  التخصصية  للدورات  العميل  التمرين  وأكد 

والعمل  الوطنية  الخدمة  منتسبي  جاهزية  رفع 

الواجبات  وتنفيذ  اإلجراءات  كافة  تطبيق  عىل 

املطلوبة مبهارة عالية، كام عزز التمرين الجاهزية 

املهام  تنفيذ  يف  املتطورة  والقدرات  العسكرية 

العسكرية املتعددة عىل مختلف أصناف األسلحة 

التي  العسكرية  والخطط  والتكتيكات  الحديثة 

تدار بأحدث أنظمة التكنولوجيا املتطورة.

الشيخ  طيار  الركن  اللواء  عرب  التمرين  نهاية  ويف 

أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية عن فخره وسعادته 

ملنتسبي  عالية  وجاهزية  مهارات  من  شهده  مبا 

التمرين  الوطنية ومبا ظهروا به يف ختام  الخدمة 

مبشاركة مختلف التشكيالت العسكرية.

وأوىص رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 

وأن  األمر  وأولياء  ورسوله  الله  بطاعة  الخريجني 

يكونوا جنوداً أوفياء لهذا الوطن الغايل تحت ظل 

القيادة الحكيمة لصاحب السموالشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املسلحة ”حفظه الله“.

ملنتسبي  أقيم  الذي  العميل  التدريب  أن  يذكر 

التدريبية  الخطط  ضمن  يأيت  الوطنية  الخدمة 

بشكل  تنفيذها  يتم  والتي  املسلحة،  للقوات 

مجندي  لدى  القتالية  الجاهزية  لضامن  مستمر 

الخدمة الوطنية، حيث تجعل هذه التامرين من 

القوة العسكرية اإلماراتية قوة قادرة عىل الدفاع 

عن الوطن.

ويف نهاية الحفل تفضل اللواء الركن طيار الشيخ 

بتوزيع  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون  بن  أحمد 

والخريجني،  املتفوقني  عىل  والشهادات  الجوائز 

وأثنى عىل املجهود الذي بذله الخريجون الجتياز 

تشكيل  قادرين عىل  ليصبحوا  املنعقدة  الدورات 

اإلضافة املرجوة منهم متسلحني مبا اكتسبوه من 

علوم نظرية وعملية.

.
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ويهدف الربنامج - الذي استمر ملدة ثالثة أشهر ابتداء 

من 27 يناير املايض - تعزيز مشاركة املرأة العربية 

وتفعيل دورها يف قطاع األمن والسالم التي تقام ألول 

مرة بدولة اإلمارات.

الله  عبد  طيار  الركن  اللواء  التخرج  حفل  شهد 

الهاشمي الوكيل املساعد لشؤون الخدمات املساندة 

املديرة  نفكوكا،  مالمبو  فومزييل  و  الدفاع،  بوزارة 

األمني  وكيل  للمرأة،  املتحدة  األمم  لهيئة  التنفيذية 

العام لألمم املتحدة، والدكتورة موزة الشحي املديرة 

التنفيذية ملكتب االتصال لهيئة األمم املتحدة للمرأة 

الحكيم،  الذكر  من  بآيات  الحفل  وبدأ  أبوظبي،  يف 

قائد مدرسة  الفاليس  الركن عفراء  العقيد  ألقت  ثم 

خولة بنت األزور العسكرية كلمة رحبت فيها براعي 

الحفل.

قيادة  عن  ونيابة  نفيس  عن  «باألصالة  وقالت: 

التدريب االنفرادي ومرتب مدرسة خولة بنت األزور 

يف  مشاركتهم  خالل  بالجميع  نرحب  العسكرية 

تخريج أول دورة من نوعها وهي دورة «بناء وتطوير 

العسكري  العمل  مجال  يف  العربية  املرأة  قدرات 

وحفظ السالم» التي ظهرت إىل الواقع بجهود تشكر 

عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 

النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة 

التي تحمل  التنمية األرسية  الرئيس األعىل ملؤسسة 

بشكل  العربية  املرأة  وهم  عام  بشكل  املرأة  هم 

خاص».

وأضافت أن املتدربات أثبنت حبهن للتدريب والتعلم 

الظروف  جميع  متحديات  املنافسة،  عىل  واإلرصار 

التي  املسؤولية  قدر  عىل  أنهن  ولنا  لدولهن  ليثبنت 

كلفن بها.

وقدمت العقيد الركن عفراء الفاليس الشكر للفريق 

ممثال  الدورة،  هذه  إنجاح  يف  وساهم  تعاون  الذي 

بوزارة الدفاع واالتحاد النسايئ العام ومكتب االتصال 

لهيئة األمم املتحدة للمرأة يف أبوظبي، وأشارت إىل 

لها الرشف  العسكرية  أن مدرسة خولة بنت األزور 

الدورة،  هذه  تحتضن  التي  الجهة  هي  تكون  أن 

وتستقبل املنتسبات من الدول الشقيقة من مملكة 

واململكة  السعودية،  العربية  واململكة  البحرين، 

العربية،  مرص  وجمهورية  الهاشمية،  األردنية 

والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، باإلضافة 

إىل مجندات من دولة اإلمارات العربية املتحدة ليكن 

نواة مساهمة بشكل فاعل يف دولهن من خالل هذه 

الدورة التي تعقد للعنرص النسايئ.

قالت فومزييل مالمبو نفكوكا يف كلمة  من جانبها، 

لها: إن الهدف من هذا الربنامج التدريبي هو تعزيز 

وعمليات  العسكري  املجال  يف  العربية  املرأة  متثيل 
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حفظ السالم، مؤكدة أن الربنامج نجح يف تدريب أكرث 

من مائة امرأة عربية من سبع دول واصبحن قادرات 

للعمليات  التشغيلية  الفعالية  وتعزيز  الخدمة  عىل 

العسكرية وحفظ السالم.

بعد ذلك، تقدم قائد االستعراض مستأذناً اللواء الركن 

طيار عبد الله الهاشمي راعي الحفل بتفتيش طابور 

عفراء  الركن  العقيد  يرافقه  تفضل  الخريجني حيث 

العسكرية  األزور  بنت  خولة  مدرسة  قائد  الفاليس 

لبدء  استأذن  ذلك  بعد  الخريجني  طابور  بتفقد 

االستعراض، وقدمت الخريجات عرضا عسكريا أمام 

العسكرية، عقب  التحية  مؤديات  الرئيسية،  املنصة 

ذلك تقدم طابور العرض بهيئة االستعراض إىل األمام، 

حيث أدين التحية العسكرية، ثم رسمت الخريجات 

واستعراضا  للتسامح  عاما  االستعراض  خالل  من 

للحركات الصامتة التي نالت استحسان الحضور.

نجاحهن  عىل  الدورة  يف  املتفوقات  تكريم  وتم 

الدورة  ألَُول  الجوائز  الحفل  راعي  وسلم  وتفوقهن 

العلمي  والتفوق  التميز  ومباركاً  مهنئاً  واملتفوقات 

لهن.

االتحاد  مديرة  السويدي  نورة  أكدت  جانبها،  من 

بها  قامت  التي  التجربة  هذه  نجاح  العام  النسايئ 

الكبري  االهتامم  بفضل  مرة  ألول  اإلمارات  دولة 

املجاالت،  كافة  باملرأة ومتكينها يف  الرشيدة  لقيادتنا 

اإلمارات  أم  الحثيثة من جانب  املتابعة  إن  وقالت: 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كان لها دور كبري 

يف نجاح هذه الدورة، حيث وجهت بتقديم كل دعم 

عىل  القدرة  املرأة  تعطي  باعتبارها  الخطوة  لهذه 

خوض تجارب جديدة يف حياتها املدنية والعسكرية 

وهو ما أثبتت أنها قادرة عىل ذلك بامتياز.

التنفيذية  املديرة  الشحي  موزة  الدكتورة  وقالت 

بأبوظبي  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  اتصال  ملكتب 

لتلك  وخاصة  لنا،  بالنسبة  مميزة  لحظة  «هذه 

من  االنتهاء  بعد  اليوم  سيتخرجن  الاليت  الشابات 

تحملهن  قوة  اخترب  الذي  الشاق  التدريب  برنامج 

ولكنهن أثبنت جدارتهن ومثابرتهن».

النساء  ملجموعة  العسكري  التدريب  برنامج  وكان 

العربيات الذي استمر ملدة ثالثة أشهر بدأ يف مدرسة 

خولة بنت األزور العسكرية بأبوظبي، ويتعني عىل 

جميع املشاركات إكامل املرحلة الثانية من الربنامج 

وهو تدريب مدته 15 يوما عىل مهام حفظ السالم 

والذي يبدأ يف األول من مايو.

»
«
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شارك وفد وزارة الدفاع برئاسة سعادة اللواء الركن 

اإلدارة  رئيس  البلويش،  محمد  صالح  إسحاق  طيار 

الدفاعية  القدرات  وتطوير  للصناعات  التنفيذية 

بوزارة الدفاع، يف الدورة الخامسة من معرض البحر 

األدرياتييك للدفاع والفضاء 2019 يف مدينة اسبلت يف 

جمهورية كرواتيا. حرض الوفد فعاليات حفل افتتاح 

املعرض الذي تم افتتاحه من قبل معايل نائب رئيس 

الوزراء وزير الدفاع دامري كريستيفيتش.

وقام سعادته والوفد املرافق بجولة يف املعرض، الذي 

عدداً  وشملت  الكرواتية،  اسبلت  مدينة  تستضيفه 

شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات 

إسحاق  طيار  الركن  اللواء  سعادة  برئاسة  املسلحة 

التنفيذية  اإلدارة  رئيس  البلويش  محمد  صالح 

للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع 

الدويل  الد  ملعرض  عرشة  الثانية  الدورة  بفعاليات 

للدفاع واألمن 2019 ” الذي تستضيفه مدينة ريودي 

جانريوالربازيلية.

وحرض الوفد حفل افتتاح فعاليات املعرض من قبل 

معايل هاملتون موراونائب الرئيس الربازييل.

وقام سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد 

البلويش والوفد املرافق بجولة يف املعرض شملت عددا 

من أجنحة الدول ومنصات عرض الرشكات اإلقليمية 

الدفاعية  الصناعات  مجال  يف  املتخصصة  والدولية 

هذه  تنتجه  ما  أحدث  عىل  خاللها  اطلع  واألمنية 

والقدرات  واألسلحة  املعدات  من  العاملية  الرشكات 

الدفاعية واألمنية.. وأكد أهمية املعرض عىل خارطة 

املعارض العاملية يف املجال الدفاعي واألمني.

والتقى سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد 

البلويش .. معايل فريناندوأزيفيدوسيلفا وزير الدفاع 

وجرى  الجانبني  من  الضباط  كبار  بحضور  الربازييل 

وسبل  البلدين  بني  املشرتك  التعاون  عالقات  بحث 

جانب  إىل  الدفاعية  املجاالت  مختلف  يف  تطويرها 

مناقشة عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك .

ونقل الوفد خالل اللقاء تحيات كل من معايل محمد 

بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعايل 

الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة ملعايل وزير الدفاع الربازييل وكبار 

مسؤويل الوزارة.

الركن طيار إسحاق صالح  اللواء  التقى سعادة  كام 

األدمريال   2019 الد  معرض  هامش  عىل  البلويش 

العام  املدير  غوميز  سانتياجوجونزاليس  بحري 

وجرى  األسبانية  الدفاع  بوزارة  والتسليح  للمعدات 

دولة  بني  املشرتك  التعاون  أوجه  من  عدد  مناقشة 

االمارات واململكة األسبانية.

سريجوجريديم  مع  البلويش  اللواء  سعادة  واجتمع 

أوجه  وناقشا  الد  ملعرض  املنظمة  اللجنة  رئيس 

الدفاعية  الرشكات  مشاركة  ومنها  املشرتك  التعاون 

دولة  يف  تقام  التي  الدفاعية  املعارض  يف  الربازيلية 

اإلمارات ومنها معرض ديب للطريان الذي يقام خالل 

الفرتة من 17 إىل 21 نوفمرب املقبل.

حرض سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد 

البلويش والوفد املرافق حفل االستقبال الرسمي الذي 

تم عىل هامش معرض الد 2019 تحت رعاية وحضور 

معايل وزير الدفاع الربازييل فريناندوأزيفيدوسيلفا.

عددا  اإلستقبال  حفل  مراسم  أثناء  الوفد  والتقى 

من الوفود املشاركة من الدول الشقيقة والصديقة 

بهدف تعزيز أوجه التعاون املشرتك مع هذه الدول.
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قائد  نائب  الشحي  سعيد  الركن  العميد  شهد 

تخريج  العسكرية،  زايد  مدينة  الربية يف  القوات 

دورات تخصصية للضباط والرتب األخرى مبعهد 

القوات  ضباط  من  عدد  بحضور  الربية،  القوات 

املسلحة.

آيات  من  عطرة  بتالوة  االحتفال  فعاليات  بدأت 

معهد  قائد  نائب  بعدها  ألقى  الحكيم  الذكر 

فيها  رحب  املناسبة  بهذه  كلمة  الربية  القوات 

التدريب  إن  وقال  والحضور،  الحفل  براعي 

يف  أهمية  األكرث  وهوالعنرص  الجيوش  هوعصب 

وافيا  يكون  ما  وبقدر  القتالية  كفاءتها  تحديد 

وشامال واحرتافيا بقدر ما يؤدي دوره يف توظيف 

إىل  يقود  الذي  االتجاه  يف  والطاقات  القدرات 

تحقيق األهداف املنشودة.

وأشار إىل الدور املهم ملعهد القوات الربية حيث 

الكليات  باقي  مع  والتعاون  بالتكامل  يتميز 

إطار  ضمن  العمل  يف  العسكرية  واملعاهد 

التأهيل  مسار  تخدم  منهجية  خالل  ومن  واحد 

من  املعتمد  الصف  وضباط  للضباط  العسكري 

وحدات  لرفد  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

القوات املسلحة بدماء جديدة متسلحة باملعرفة 

األساليب  وبأفضل  متجدد  إطار  ضمن  واملهارة 

واملامرسات .

والدراسة  البحث  مواصلة  إىل  الخريجني  ودعا 

التدريب،  عامد  باعتباره  العلمي،  والتحصيل 

مؤكدا أنهم ومع مرور الوقت سيمتلكون خربات 

عنها  االستغناء  ميكن  ال  مرجعيات  منهم  تجعل 

وسيكون ذلك مبعث فخر لهم وللقوات املسلحة.

ويف ختام االحتفال هنأ نائب قائد القوات الربية 

عىل  وشكرهم  الدورات  الجتيازهم  الخريجني 

املجهود الكبري الذي بذلوه ثم قام بتوزيع الجوائز 

والشهادات عىل املتفوقني من الخريجني.

2019
من أجنحة الدول ومنصات عرض الرشكات الكرواتية 

الدفاعية،  الصناعات  مجال  يف  املتخصصة  والدولية 

الرشكات  هذه  تنتجه  ما  أحدث  عىل  اطلع  حيث 

العاملية من املعدات واألسلحة والقدرات الدفاعية.

وشارك الوفد يف عرض االفتتاح الحي، وأكد سعادته 

أن املشاركة يف املعارض العاملية لها أهمية يف تعزيز 

التعاون املشرتك وإبراز الصناعات الدفاعية الوطنية 

واملعارض التي تحتضنها الدولة عىل الخارطة العاملية.

والتقى سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد 

البلويش كال عىل حده مع معايل نائب رئيس الوزراء 

وزير الدفاع دامري كريستيفيتش، ومعايل وزير الدولة 

بحث  جرى  حيث  زراكوجاكوب  الدفاع  لشؤون 

عالقات التعاون املشرتك بني البلدين وسبل تطويرها 

مناقشة  جانب  إىل  الدفاعية،  املجاالت  مختلف  يف 

عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك .

ونقل الوفد تحيات معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع 

التقى  كام  لهم،  الفاليس  البواردي  أحمد  بن  محمد 

سعادة جاتسن ويب رئيس اللجنة املنظمة للمعرض 

وتم مناقشة مشاركة الرشكات الكرواتية يف املعارض 

ومنها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تقام يف  التي 

معرض ديب للطريان املزمع إقامته يف نوفمرب 2019.

الذي  الرسمي  االستقبال  حفل  يف  الوفد  شارك  كام 

نائب  تم عىل هامش املعرض تحت رعاية وحضور 

سعادة  والتقى  الكروايت  الدفاع  وزير  الوزراء  رئيس 

رئيس اإلدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات 

الدفاعية مبعايل دلفني لورانزينا وزير الدفاع الفلبيني 

كام  الجانبني،  بني  املشرتك  التعاون  أوجه  وتباحثا 

التقى الوفد مع عدد من الوفود املشاركة من الدول 

الصديقة والشقيقة.
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آيات  تالوة  ثم  الوطني،  بالسالم  االحتفال  وبدأ 

الخريجون  قدم  فيام  الكريم،  القرآن  من  عطرة 

مؤدين  املهارات،  ملختلف  عسكرية  استعراضات 

السموالشيخ  صاحب  بحياة  والهتاف  القسم 

”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الله“.

والقى قائد مركز تدريب املستجدين كلمة رحب 

نشهد  اليوم  ”إننا  وقال  الحفل..  براعي  فيها 

لبوا  الذين  الوطن  هذا  أبناء  من  كوكبة  تخريج 

نداء الواجب والتحقوا بالدفعة الحادية عرشة من 

دورات الخدمة الوطنية واالحتياطية.

 وأضاف ” امىض الخريجون فرتة 10 أسابيع وهي 

الفرتة املقررة لهم يف منهاج تدريب الدرجة الطبية 

وتأهيلهم  تدريبهم  خاللها  تم  حيث  الخامسة 

أساسية  مبعلومات  محدد  تدريبي  ملنهاج  وفقا 

وعقليا  جسديا  املتدرب  وتهيئة  صقل  إىل  أدت 

إىل  املدنية  حياته  تحويل  يف  وساهمت  ومعنويا 

حياة عسكرية واثبتوا بكل فخر واعتزاز قدرتهم 

عىل تحمل مشاق التدريب والتي شاركوا خاللها 

يف بعض التامرين املقررة لهم.

األول  اليوم  منذ  الخريجون  ادرك  لقد   ” وقال   

اللتحاقهم يف املركز بأنهم أمام تحدي كبري واثبتوا 

مشاق  تحمل  عىل  قدرتهم  مدى  خالله  من 

واثبتوا  والتعليامت  لألوامر  واالنصياع  التدريب 

خليفة  أبناء  من  فعال  وأنهم  األصيل  معدنهم 

جهدا  وبذلوا  الظن  حسن  عند  فكانوا  العطاء 

مقدرا اوصلهم اليوم لهذا امليدان ميدان الرشف 

والرجولة.. فهنيئا لهم وللوطن بهذا الجيل املقدر 

للمسؤولية والدفاع عن وطنه“.

وخاطب قائد املركز الخريجني قائال ” أنتم الحصن 

املنيع لهذا الوطن حارضه ومستقبله وان خري ما 

اوصيكم به هوالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله 

عليه الصالة والسالم وان تحرصوا كل الحرص عىل 

طاعة الله ورسوله وطاعة أويل األمر ولتكن الحياة 

العسكرية فخركم والدفاع عن هذا الوطن أملكم 

مسريته  ولقائد  للوطن  فداء  بالنفس  والتضحية 

وليكن االحرتاف العسكري شعاركم“.

العامة  للقيادة  والتقدير  الشكر  بجزيل  وتوجه   

للقوات املسلحة ووزارة الداخلية ولكافة الجهات 

تقديم  ولكل من ساهم يف  العني  املدنية مبدينة 

10
.

الدعم الالزم لهذا املركز والوصول به إىل األهداف 

األوفياء  الجنود  يكونوا  بأن  تعهد  كام  املحددة 

السموالشيخ  صاحب  املسرية  ولقائد  للوطن 

القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

والقيادة  الله“  ”حفظه  املسلحة  للقوات  االعىل 

الحكيمة.

 ويف نهاية الحفل قام معايل الوزير بتكريم األوائل 

الذين التقطت لهم الصور مع راعي الحفل.

الوطنية  الخدمة  مجندي  ذوي  من  عدد  وعرب   

عن سعادتهم بتخرج أبنائهم من الدفعة التاسعة 

مجتمعهم  خدمة  يف  أوفياء  جنودا  ليكونوا 

واكتساب  مكتسباته  عن  والدفاع  ووطنهم 

وتحمل  واالنضباط  النفس  عن  الدفاع  مهارات 

املسؤولية.

 وأشاروا إىل أن االلتحاق بالخدمة الوطنية رشف 

يعتزون به للذود عن تراب هذا الوطن الغايل إذ 

يعزز االنتامء والوالء لقيادتنا الرشيدة ، مؤكدين 

ما قدمته  لقاء  أبناؤنا يشء بسيط  يقدمه  ما  أن 

لنا الدولة وأن هذه الخدمة تعزز الثقة بالنفس.
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إن السالم املستقر ميكن أن يتحقق من خالل مراحل 

تعمل  والتي  املصالحة  مرحلة  أوالً  رئيسية هي:  أربع 

من خالله الدولة التي تواجهه العديد من الخصومات 

مع دول أخرى يف املنطقة (مثال إيران، إرسائيل، تركيا، 

أوقطر) إىل تقديم تنازل إىل األطراف األخرى من أجل 

مرحلة  ثانياً  ودائم.  مستقر  سالم  خلق  إىل  السعي 

التجاوب املامثل من األطراف األخرى (مثالً السعودية، 

توازي  تنازالت  وتقديم  البحرين)  اإلمارات،  مرص، 

سالم  تحقيق  ضامن  أجل  من  األوىل  الدولة  تنازالت 

مستقر ودائم. ثالثاً مرحلة العمل عىل تحقيق اندماج 

مجتمعي بني مجتمعات مثل تلك الدول من مؤسسات 

من  عالية  درجة  وخلق  وأفراد  سياسية  وغري  سياسية 

التعاون والتبادل املجتمعي املشرتك. ورابعاً مرحلة خلق 

فكر جديد يؤطر للعالقة الجديدة القامئة بني الطرفني 

ويبعدهام عن الفكر القديم وبالتايل التحول من حالة 

العداء التي كان يؤججها الفكر القديم إىل حالة السالم 

التي ميكن أن يُعززها الفكر الجديد. 

يف مثل هذه الحالة نستطيع التحول إىل النطاق األوسع 

والعمل عىل تحقيق سالم إقليمي تتشارك من خالله 

أطراف عدة يف إقليم معني (مثال منطقة الخليج العريب، 

أومنطقة الرشق األوسط). الوصول إىل السالم اإلقليمي 

بني طرفني  الثنايئ  السالم  يتحقق  أن  بعد  تأيت  مرحلة 

متخاصمني ويتحوالن من العداوة إىل الصداقة. ويحدث 

ما  أوتشكيل  التقارب  إما  خالل  من  اإلقليمي  السالم 

االتحاد.  إىل  أوالوصول  األمن»،  «جامعة  بـ  يسمى 

التقارب هوأول ما ميكن أن يتحقق يف السالم اإلقليمي 

بحيث تقوم الدول بحل خالفاتها وخلق بيئة تعاونية 

فيام بينها وبناء سالم مستقر بينها. أما «جامعة األمن» 

الضوابط  وضع  خالله  من  ويتم  تطوراً  أكرث  فهوعمل 

واإلجراءات بني الدول من أجل أن تكفل السالم املستقر 

والدائم كأن يتم توقيع عىل اتفاقية سالم فيام بينها تنظم 

السالم القائم ومتنع حدوث اعتداءات بني أعضاءه. أما 

عن االتحاد فهومرحلة أكرث تطوراً من السالم املستقر 

كيان سيايس  انضامم دول يف  والدائم ويتم من خالل 

جديد يلغي بشكل كامل أوجزيئ الحدود القامئة بينهام 

بالتايل  ويتحقق  االندماج  درجات  أعىل  إىل  ويصالن 

السالم املستقر والدائم بني أطرافه. 

جميع هذه الخيارات قامئة يف الحالة الرشق أوسطية 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

ولكن بدرجات متفاوتة. فالتقارب أمر ميكن أن يتحقق 

يف  املتنازعة  األطراف  بني  املستمر  السالم  خالله  من 

املنطقة السيام يف مسألة العداوة القامئة بني العرب مع 

إرسائيل وإيران وتركيا. فعملية حل الخالفات والنزاعات 

وبناء عالقة جديدة قامئة عىل التعاون املتبادل بني تلك 

األطراف كفيلة عىل خلق سالم مستقر بينهام. أما عن 

العريب  النطاق  تتحقق يف  أن  األمن» فيمكن  «جامعة 

بني معظم الدول العربية التي ميكن أن تُشكل جامعة 

العداوة  وغياب  املصالح  لتشابهه  نظراً  واحدة  أمنية 

املبارشة التي ميكن أن تخلق رصاع مسلح بينهام. أما 

أن  ميكن  ولكنها  تعقيداً  أكرث  فهومسألة  االتحاد  عن 

تتحقق بشكل أكرب يف النطاق اإلقليمي الخليجي حيث 

أن الدول الخليجية قادرة عىل أن تصل إىل هذه املرحلة 

يف حالة ما تم تجاوز خالفاتها الحالية مع قطر. ولكن 

ميكن القول إن الحالة الخليجية ميكن أن تشكل منوذجاً 

ناجحاً إلسرتاتيجية «جامعة األمن» نظراً للتقارب الكبري 

من خلق  التي متكنت  الدول  بني هذه  فيام  الحاصل 

املشكلة  إن  بالطبع  مشرتك.  وفكر  مجتمعي  اندماج 

القطرية  املشكلة  بسبب  الخليجية  الدول  بني  القامئة 

قطر  تحويل  عملية  أن  إال  األمر،  تُعيق هذا  أصبحت 

أسهل  عمل  يتطلب  جديد  من  صديق  عدوإىل  من 

من تحويل مثالً إيران من عدوإىل صديق. ففي الحالة 

املرحلة األوىل وهي مرحلة  القطرية نحن بحاجة إىل 

التنازل من طرف للطرف األخر يك تبدأ عملية املصالحة 

وتعود األمور إىل مجاريها حيث أن الرتابط واالندماج 

بني  أيضاً  موجود  املشرتك  والفكر  موجود  املجتمعي 

الدول الخليجية.

تحول الدول األعداء إىل أصدقاء ليست عملية مستحيلة 

أجل  من  والدؤوب  املخلص  العمل  تتطلب  ولكنها 

الدول  بني  الدبلومايس  الدور  يكمن  وهنا  تحقيقه. 

األعداء  وتقليل  والخالفات  النزاعات  حل  به  واملنوط 

التفكري  دامئاً  يتطلب  بالطبع  وهذا  األصدقاء.  وزيادة 

وال  الصندوق  خارج  يُفكر  أن  ميكن  الذي  اإلبداعي 

يُبقي نفسه يف إطار حدود الصندوق الضيقة واملغلقة، 

وهذه هي مهمة الدبلومايس يف الفكر العاملي الجديد. 

فالدبلومايس السيايس فقط وليس غريه هوالقادر عىل 

تحقيق السالم املستقر والدائم. 
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التي  العمليات  حصيلة  الرشعية  قوات  كشفت 

ميليشيا  شنته  كبري  الضالع ضد هجوم  يف  تخوضها 

الحويث اإليرانية، حيث استكملت املقاومة املشرتكة 

واملرتفعات  االسرتاتيجي  الحصن  جبل  استعادة 

يف  تقع  مرتفعات  بتأمني  قامت  كام  املجاورة، 

محافظة إب.

أنها  العاملقة  ألوية  وزعته  عسكري  بالغ  وذكر 

معارك  خاضت  واملقاومة  األمني  الحزام  وقوات 

شامل  مريس  جبهة  يف  الحويث  ميليشيا  مع  ضارية 

العتاد  يف  فادحة  خسائر  امليليشيا  وكبدت  الضالع، 

العسكري،  عتادهم  تدمري  عىل  عالوة  واألرواح، 

شداد  حصن  جبل  السيطرة  من  خاللها  ومتكنت 

شامل  والواقعة  له  املجاورة  والجبال  االسرتاتيجي 

منطقة مريس بعد متهيد مدفعي كثيف.

ميليشيا  من   80 من  أكرث  لقي  املصادر  وحسب 

دمرت  حني  يف  املواجهات،  يف  مرصعهم  الحويث 

عتاد  من  كبرياً  عدداً  العاملقة  ألوية  مدفعية 

امليليشيا، بينها 3 عربات نقل عسكري تحمل أفراداً 

وتعزيزات للميليشيا، كام تم تدمري وإعطاب دبابة 

العاملقة  مدفعية  استهدفت  كام  عسكرية،  وعربة 

مخزناً للذخائر واألسلحة وإحراقه بشكل كامل.

حققت  مريس،  لجبهة  املجاورة  العود  جبهة  ويف 

انتصارات نوعية  قوات الرشعية واملقاومة املشرتكة 

وكبدت امليليشيا الحوثية خسائر فادحة.

وأوضح مصدر يف اإلعالم العسكري التابع للمقاومة 

الحكومية  القوات  أن  الجمهورية،  حراس  الوطنية 

املشرتكة  املقاومة  من  نوعية  بوحدات  مسنودة 

عنيفة  معارك  خاضت  الغريب  الساحل  يف  العاملة 

رأسها  عىل  مهمة،  مواقع  وتأمني  بتطهري  تكللت 

موقعا «حيازة» و«موجر»، وفك الحصار عىل جبل 

العود االسرتاتيجي وتكبيد امليليشيا الحوثية خسائر 

فادحة، حيث قتل وجرح عدد من عنارص امليليشيا 

وتم تدمري آليات وذخائر.

موجعة  رضبة  شكل  الهجوم  أن  املصدر  وذكر 

من  التوغل  تحاول  كانت  التي  الحوثية  للميليشيا 

اللهبي وجبل سرت  جهة حيازة ونجاد وضوس وتبة 

احتلتها  التي  املواقع  لتأمني  بصم  وجبل  واملنجدة 

مؤخراً.

ولفت املصدر إىل أن امليليشيا الحوثية أُجربت عىل 

عدداً  وراءها  مخلفة  املستهدفة  املواقع  من  الفرار 

فيام  االشتباك،  مناطق  يف  لعنارصها  الجثث  من 

متركز أبطال القوات الحكومية واملقاومة املشرتكة يف 

املواقع املحررة مبعنويات عالية.

املشرتكة  واملقاومة  الحكومية  القوات  أن  وأضاف 

استعادت أسلحة وذخائر كانت امليليشيا نهبتها من 

مخازن الدولة يف وقت سابق.

حوثياً   30 مبقتل  «العربية»  قناة  أفادت  األثناء،  يف 

جنوب  باليستي  لصاروخ  فاشلة  إطالق  عملية  يف 

صنعاء. ووقعت العملية الفاشلة يف ضاحية «ِحزيَز» 

الصاروخ  أن  املصادر  وأوضحت  صنعاء.  جنوب 

انفجر قبل إطالقه بثوان.

فاشلة  إطالق  عملية  ثاين  هذه  إن  املصادر  وقالت 

يف  امليليشيا  تخفيها  منصة  من  باليستي  لصاروخ 

الضاحية الجنوبية ملدينة صنعاء.

 :

أحمد  الدكتور  واشنطن  يف  اليمن  سفري  قال 

عوض بن مبارك إن أي ميليشيا تحمل السالح 

ال ميكن القبول بها ومن يريد أن يكون جزءاً 

من املشهد السيايس يف اليمن عليه أن يتحول 

إىل حزب سيايس ويسهم يف رسم مين املستقبل 

املتعايف الذي ننشده جميعاً.

السنوي  اللقاء  يف  كلمته  خالل  ذلك  جاء 

للجامعات األمريكية (منوذج الجامعة العربية) 

للعالقات  القومي  املجلس  ينظمه  والذي 

السلك  العربية بحضور ممثلني من  األمريكية 

الدبلومايس واألكادمييني وعدد كبري من طالب 

األوسط  بالرشق  واملهتمني  السياسية  العلوم 

ميثلون 25 جامعة أمريكية.

العربية  الجامعة  عن  اليمني  السفري  وتحدث 

مهم  ومنرب  العربية  األمة  ميثل  سيايس  ككيان 

لها  كان  كام  وهمومها  مشاكلها  فيه  تطرح 

دور مهم يف التعامل مع ملفات تهم املجتمع 

والعوملة  الدولية  التجارة  مثل  ككل  الدويل 

ومكافحة اإلرهاب ومن خاللها قدمت الدول 

الدويل  املجتمع  إىل  املشرتكة  رؤيتها  العربية 

كام أنها الكيان األسايس الذي تتحرك من خالله 

األخرى  الدولية  املنظامت  يف  العربية  الدول 

كاألمم املتحدة، حيث يتبلور الرأي العريب أوالً 

بالتنسيق بني ممثيل الدول العربية ثم يطرح 

كوجهة نظر عربية موحدة.
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 :
التوصل  تعرقل  إيران  أن  اليمنية،  الحكومة  أكدت 

إىل حل سيايس يف اليمن، داعية املجتمع الدويل إىل 

تطبيق  الحويث  ميليشيا  إللزام  طهران،  عىل  الضغط 

اتفاق الحديدة، يف وقت قصفت ميليشيا الحويث، مقر 

اجتامعات لجنة إعادة االنتشار مبدينة الحديدة.

وقال وزير اإلعالم اليمني، معمر اإلرياين، يف ترصيح 

صحايف، إن ميليشيا الحويث مرصة عىل إفشال االتفاق 

منهم  البداية يف محاولة  مربع  إىل  بالوضع  والعودة 

أوراقهم  ترتيب  إلعادة  الوقت  عامل  من  لالستفادة 

يف  يحدث  هوما  ذلك  أن  إىل  مشرياً  العسكرية، 

محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد. كام اتهم 

ميليشيا الحويث بأنها قامت باستغالل الوقت الستقدام 

املزيد من الحشود العسكرية وحفر الخنادق وزراعة 

ترصيحه  يف  اإلرياين  واستعرض  الحديدة.  يف  األلغام 

كافة الجهود املبذولة من أجل تنفيذ االتفاق، سواء 

من خالل املبعوث األممي مارتن غريفيث، أورئيس 

وإرصار  لوسيغارد،  مايكل  الدوليني  املراقبني  فريق 

الحوثيني عىل إفشال كافة تلك الجهود وتعطيل عملية 

السالم التي ال ميكن أن تبدأ من جديد إال بعد تنفيذ 

واضحة  باتت  «الصورة  وتابع:  السابقة.  االتفاقات 

جداً بأن الجامعة الحوثية ال متتلك قرارها، وأن القرار 

هوبيد طهران». ولفت إىل أنه إذا أراد املجتمع الدويل 

يف  السالم  وتحقيق  األممي  املبعوث  جهود  إنجاح 

اليمن؛ فإن عليه مامرسة الضغط عىل طهران. ويف 13 

ديسمرب املايض، اتفقت الحكومة اليمنية مع امليليشيا 

الوضع  حل  عىل  ستوكهومل،  السويدية  العاصمة  يف 

يف محافظة الحديدة، بانسحاب جميع األطراف من 

املدينة وموانئها، إضافة إىل االتفاق عىل تبادل نحو16 

من  الرغم  وعىل  الطرفني.  من  ومعتقل  أسري  ألف 

مرور قرابة أربعة أشهر من االتفاق الذي تم برعاية 

أممية، إال أنه مل يحقق إنجازاً عىل األرض، بسبب رفض 

امليليشيا تنفيذ االتفاق.

اليمنية، مبساندة مبارشة من  صدت قوات الرشعية 

محافظة  عىل  كبرياً  حوثياً  هجوماً  العريب  التحالف 

الضالع،  حيث دمر طريان التحالف يف غارات جوية، 

تعزيزات كانت قادمة للميليشيا من إب وذمار. 

وقالت مصادر محلية يف محافظتي الضالع وإب إن 

قوات الرشعية التي تضم وحدات من الجيش وقوات 

مواجهات  خاضت  العاملقة  وألوية  األمني  الحزام 

عنيفة مع ميليشيا الحويث يف أطراف منطقة مريس 

يف الضالع وكبدتها خسائر كبرية يف األفراد واملعدات.

الرشعية  قوات  التحالف  مقاتالت  وساندت 

الطريق  يف  كانت  للميليشيا  تعزيزات  واستهدفت 

إب  مبحافظة  والنادرة  السدة  مديريت  بني  الرابط 

بهدف إسناد امليليشيا يف جبهة العود، حيث دمرت 

مقاتالت التحالف هذه التعزيزات والتي كانت تضم 

مقاتلني وأسلحة قادمة من محافظة ذمار.

عىل صعيد متصل أكد العميد الركن هادي العولقي 

بسالة  لوال  أنه  الضالع  يف  مدرع   30 اللواء  قائد 

تقدمت  قد  امليليشيا  لكانت  األمني  الحزام  قوات 

لواء  مشاركة  إن  وقال  الضالع.  مدينة  مشارف  إىل 

للميليشيات  التصدي  العاملقة مكن من  من قوات 

ومحاولتها التقدم جنوباً.
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مخازن  العريب  التحالف  مقاتالت  استهدفت 

الصواريخ الباليستية يف الضواحي الجنوبية والرشقية 

لصنعاء، يف وقت وصلت تعزيزات إضافية من قوات 

العود  جبهة  إىل  الجمهورية،  حراس  الثاين  اللواء 

تقاتل ميليشيا  التي  القوات  مبحافظة إب، ملساندة 

العاملقة  ألوية  تواصل  فيام  الجبهة،  يف  الحويث 

املواقع يف جبهة  بقية  األمني تطهري  الحزام  وقوات 

مريس املجاورة والتابعة ملحافظة الضالع.

الصواريخ  مخازن  التحالف،  مقاتالت  واستهدفت 

الباليستية يف الضواحي الجنوبية والرشقية لصنعاء، 

يف  عمد  معسكر  عىل  غارات  سلسلة  شنت  حيث 

مديرية سنحان جنوب العاصمة، بعد ساعات عىل 

الرسيع  والتدخل  األمني  الحزام  قوات  متكنت 

من  العريب  بالتحالف  مدعومة  أبني  محافظة  يف 

عنارص  يتخذها  التي  النائية  األودية  أحد  اقتحام 

ضواحي  يف  لهم  رئيسياً  معقالً  «القاعدة»  تنظيم 

القوات  وداهمت  البالد.  جنوب  «املحفد»،  مديرية 

جغرافية  بتضاريس  يتمتع  الذي  حامرة»  «وادي 

أهم  أحد  عىل  سيطرتها  بسط  من  ومتكنت  وعرة 

أبني  يف  للتنظيم  التابعة  التدريبية  املعسكرات 

املعروف مبعسكر «بن الدن». وأفاد مصدر يف قوات 

الحزام األمني ، أن قوات مشرتكة من الحزام األمني 

لتعقب  حامرة»  «وادي  اقتحمت  الرسيع  والتدخل 

خاليا تنظيم «القاعدة» التي تتمركز فيه، مشرياً إىل 

أن القوات متكنت من متشيط أجزاء كبرية من الوادي 

أنحاء  يف  وتشتتها  اإلرهابية  العنارص  فرار  عقب 

متفرقة من الوادي. وأضاف أن قوات الحملة متكنت 

باسم  معروف  تدريبي  معسكر  عىل  السيطرة  من 

معسكر «بن الدن» والذي أنشأته العنارص اإلرهابية 

يف الوادي خالل الفرتة املاضية للتدريب، كام عرثت 

أثناء  ومتفجرات  نوعية  أسلحة  مخزن  عىل  القوات 

الهواتف  من  عدد  جانب  إىل  املعسكر  متشيط 

الهجامت  لتنفيذ  املستخدمة  واألجهزة  النقالة 

اإلرهابية. وأضاف أن قوات الحزام األمني والتدخل 

والعقيد  السيد  عبداللطيف  العميد  بقيادة  الرسيع 

لليوم  األمنية  حملتها  تواصل  الشنيني  عبدالرحمن 

يف  أوكارها  «القاعدة» ورضب  عنارص  لتعقب  الثاين 

مديرية «املحفد» املحاذية ملحافظة شبوة. 

متشيط  ستواصل  القوات  أن  الحملة  قيادة  وأكدت 

العنارص  فيها  تتحصن  التي  واملواقع  األودية  كافة 

إطالقها  تم  التي  الحملة  املحفد ضمن  اإلرهابية يف 

جهود  ضمن  العريب  التحالف  قوات  من  بدعم 

مكافحة اإلرهاب يف أبني، مضيفًة أن الحمالت األمنية 

لن تتوقف وسوف تتواصل من أجل القضاء عىل بؤر 

اإلرهاب واجتثاثها من كافة مناطق املحافظة.

 ..

باليستي  الحوثية يف إطالق صاروخ  امليليشيا  فشل 

من املنطقة ذاتها، وأدت الغارات إىل مقتل نحو30 

من عنارص امليليشيا.

مقاتالت التحالف استهدفت أيضاً معسكر الرشطة 

العسكرية يف الضاحية الرشقية لصنعاء عىل الطريق 

امليليشيا  والذي حولته  إىل محافظة مأرب،  املؤدي 

لتجميع  وورش  واملتفجرات،  لألسلحة  مخزن  إىل 

الطائرات املسرية وتحميلها باملتفجرات.

باستهداف  الحويث  ميليشيا  مزاعم  التحالف  ونفى 

حي سكني يف صنعاء. وقال الناطق باسم التحالف 

العقيد الركن تريك املاليك إن ميليشيا الحويث مسؤولة 

عن القصف الذي جرى يف العاصمة صنعاء، مشرياً 

خارج  العسكرية  بعملياته  يقوم  التحالف  أن  إىل 

صنعاء، حيث تجري يف نهم البعيدة عن العاصمة.

عسكرية  مصادر  ذكرت  ذلك،  غضون  يف  تعزيزات 

الثاين  اللواء  من  وحدات  أن  الوطنية،  املقاومة  يف 

«حراس جمهورية»، انتقلت من الساحل الغريب إىل 

ميليشيا  تواجه  التي  القوات  ملساندة  العود  جبهة 

ومن  هستريي  وبشكل  استهدفت  والتي  الحويث، 

العليا،  الرشمنة  قرى  السور  بجبل  متركزها  موقع 

والطريق الرئييس يف جبل العود.
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إن  اإلرياين  معمر  اليمني  اإلعالم  وزير  قال 

ميليشيا الحويث اإليرانية تقوم بغرس أفكار وقيم 

طائفية يف عقول النشء من خالل تدريس الفكر 

الطالب  وإجبار  املدارس  يف  الطائفي  العقائدي 

امليليشيا،  تعتنقها  التي  املوت  ترديد رصخة  عىل 

صعيد  عىل  حقيقية  بكارثة  ينذر  الذي  األمر 

النسيج  متزيق  يف  ويتسبب  املجتمعي  التعايش 

االجتامعي ألبناء الشعب الواحد. جاء ذلك خالل 

لقائه يف برلني مع رئيس لجنة حقوق اإلنسان يف 

الربملان األملاين جايدي ينسن. 

وأوضح اإلرياين أن اليمن تعيش أوضاعاً إنسانية 

صعبة منذ االنقالب الحويث عىل مؤسسات الدولة 

تدمري  من  ذلك  عن  نتج  وما   ،2015 العام  يف 

للمؤسسات والبنى التحتية ونهب املوارد واألموال 

وتحميل  امليليشيا  سيطرة  مناطق  يف  العامة 

املواطنني أعباء مالية من خالل الجبايات اإلضافية 

إىل حدود غري مسبوقة،  الفقر  لرتتفع مستويات 

رصف  رفض  امليليشيا  استمرار  ظل  يف  خاصة 

مرتبات املوظفني يف مناطق سيطرتها ورفضها لكل 

الحلول املقرتحة بتوريد إيرادات تلك املناطق إىل 

ناسفة  عبوات  الوطني،  الجيش  قوات  فككت 

محافظة  جنويب  االنقالبية،  الحويث  ميليشيا  زرعتها 

الدفاعات  اعرتضت  فيام  البالد.  غريب  الحديدة، 

الجوية السعودية طائرة مسرية تابعة مليليشيا الحويث 

االنقالبية أثناء محاولة تحليقها يف سامء منطقة عسري 

جنويب اململكة.

قبل  العبوات  تلك  زرعت  الحويث،  ميليشيا  وكانت 

املواطنني  مزارع  يف  الجيش،  أبطال  يد  عىل  دحرها 

جنويب  الدريهمي  مبديرية  السكنية،  واألحياء 

االنقالبية  الحويث  ميليشيا  استهدفت  كام  املحافظة. 

50
البنك املركزي مقابل رصف املرتبات لكل موظفي 

القطاع العام.

وأشار إىل خطورة تجنيد األطفال الذين تقوم به 

امليليشيا عىل التعايش املجتمعي والسلم األهيل، 

بأن ميليشيا الحويث تعد لتجنيد 50 ألف  مؤكداً 

لدى  ومرصودة  مؤكدة  معلومات  حسب  طفل 

الحكومة وقد قامت بتحويل املدارس إىل مراكز 

لالستقطاب والتجنيد وأن هذا األمر ال يظهر فقط 

اليمني  املجتمع  متزيق  يف  امليليشيا  مخططات 

األطفال  هؤالء  مستقبل  عىل  خطراً  يشكل  بل 

وينسف أي جهود لعملية السالم.

الجيش  لقوات  متفرقة  مواقع  إيران،  املدعومة من 

الوطني، يف محافظة الحديدة غريب البالد. وقصفت 

مواقع  األسلحة،  أنواع  مبختلف  الحويث،  ميليشيا 

الجيش يف مديرية الدريهمي يف وقت تواصل قوات 

اإلنسانية  الهدنة  مبضامني  االلتزام  الوطني  الجيش 

املعلنة عقب اتفاق استوكهومل. 

من  السعودي  املليك  الجوي  الدفاع  متكن  ذلك  إىل 

تتجه  كانت  معادية  طيار  دون  من  طائرة  اعرتاض 

ملنطقة عسري جنوب غريب اململكة.

ونقلت وكالة األنباء السعودية (واس)، عن الناطق 

يف  الرشعية  دعم  «تحالف  قوات  باسم  الرسمي 

اليمن» العقيد الركن تريك املاليك، القول إن منظومة 

الدفاع الجوي املليك السعودي متكنت من اعرتاض 

واعترب  أوأرضار،  إصابات  أية  تسجيل  دون  الطائرة، 

للميليشيا  املتكررة  املحاوالت  «استمرار  أن  املاليك 

من  واملدنيني  املدنية  األعيان  استهداف  الحوثية يف 

وكذلك  طيار،  دون  من  الطائرات  هجامت  خالل 

الزوارق املفخخة واملسرية عن بعد، واتخاذ محافظة 

العمليات  هذه  النطالق  نقطة  تحديداً  الحديدة 

اإلرهابية والعدائية، وشدد عىل أن «امليليشيا بهذه 

التحالف  قوات  الستفزاز  تسعى  اإلرهابية  األعامل 

لتنفيذ عمل عسكري مبحافظة الحديدة».
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أن  اليامين،  خالد  اليمني،  الخارجية  وزير  أكد 

الرشعية لن تقبل بالفشل كخيار تفرضه املليشيا 

الحديدة،  بشأن  استوكهومل  اتفاق  عىل  الحوثية 

وطالب مجلس األمن الدويل مبامرسة املزيد من 

الضغط إللزام املليشيا بتنفيذ االتفاق.

نائب  مع  اليمني  الخارجية  وزير  لقاء  وخالل 

الشيخ  الكويتي،  الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس 

املستجدات  ناقشا  الصباح،  الحمد  خالد  صباح 

مليشيا  تنصل  وبالذات  اليمنية،  الساحة  عىل 

أكد  حيث  الحديدة،  اتفاق  تنفيذ  من  الحويث 

بالفشل  تقبل  ال  الرشعية  الحكومة  أن  اليامين 

كخيار تفرضه مليشيا الحويث يف الحديدة.

دعم  تحالف  يف  الكويت  بدور  اليامين  وأشاد 

ملؤازرة  والثابتة  الصادقة  ومواقفها  الرشعية، 

مواجهة  اليمني، يف  والشعب  الرشعية  الحكومة 

التي  التحديات يف الظروف االستثنائية والصعبة 

متر بها اليمن، وعىل الدعم الذي تقدمه الكويت، 

ومساعيها الطيبة لتحقيق السالم يف اليمن، والتي 

يف  الكويت  ملشاورات  استضافتها  يف  انعكست 

اليمنية،  الرشعية  دعم  يف  واستمرارها   ،2016

والتحالف العريب، عرب عضوية الكويت يف مجلس 

األمن.

ومن جانبه أكد ويل العهد الكويتي، الشيخ نواف 

وزير  استقباله  خالل  الصباح،  الجابر  األحمد 

الخارجية اليمني، خالد اليامين، دعم بالده ألمن 

واستقرار ووحدة اليمن. وقال ويل العهد إن بالده 

اليمني،  للشعب  ومساندتها  دعمها  ستواصل 

حتى يعود اليمن كام كان آمناً ومستقراً، وتعود 

رشعيته الدستورية إىل كافة املدن واملحافظات.

5

هادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  وّجه 

ريال،  مليارات  خمسة  مبلغ  باعتامد  الحكومة 

التنموية والخدمية  املشاريع  الستكامل عدد من 

واملنشئات الرياضية بحرضموت.

أن  إىل  الرسمية،  اليمنية  األنباء  وكالة  وأشارت 

هادي «كلّف الحكومة بالبحث عن متويل عاجل 

زمخ   - الحجر   - القف   - (مثود  طريق  لتنفيذ 

بزيارة مؤسسات  الوزراء  لرئيس  وتكليفه  العرب)، 

الدولة والنظر يف االحتياجات الخدمية الهامة».

سيئون  مبدينة  هادي  ترأس  خالل  ذلك  وجاء 

ومدراء  حرضموت  محافظة  قيادة  ضم  اجتامعاً 

والصحراء  الوادي  مبديريات  التنفيذية  املكاتب 

وعدد من الشخصيات االجتامعية، بحضور نائبه 

الفريق الركن عيل محسن صالح ورئيس مجلس 

الوزراء الدكتور معني عبدامللك.

الدولة كلها يف سيئون،  قيادات  وقال إن «وجود 

حرضموت،  وادي  يف  النواب  مجلس  واجتامع 

اليمنيني كام  املدينة حاضنة لكل  يثبت أن هذه 

هوعهدها عىل الدوام كبرية بحجم الوطن».

ومنها  تنفيذها  تم  التي  املشاريع  إىل  ولفت 

شبكات  عىل  العمل  وسيتم  الكهرباء،  مرشوع 

الكهرباء يف الوادي وبدء العمل يف محطة ساحل 

تغطية محطة برتومسيلة  حرضموت، عالوة عىل 

لوادي حرضموت».
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الغريب،  الساحل  يف  عاملقة   11 اللواء  قائد  قال 

مصطفى دوبله، إن اتفاق استوكهومل مل ير النور 

حتى اللحظة يف ظل مامطلة وتعنت ميليشيات 

من  إفشاله  إىل  سعت  التي  اإلرهابية،  الحويث 

بها  التزمت  التي  والهدنة،  التهدئة  خرق  خالل 

والتحالف  املشرتكة  والقوات  العاملقة  قوات 

ألوية  بأن  خاصة  ترصيحات  يف  وأفاد  العريب. 

يف  العريب  والتحالف  املشرتكة  والقوات  العاملقة 

تحافظ  خاص  بشكل  والحديدة  الغريب  الساحل 

للحفاظ عىل  فيه مصلحة  ملا  السالم  عىل عملية 

أرواح املدنيني والبنية التحتية وتعرية امليليشيات 

أن  إىل  الفتاً  املتحدة،  واألمم  العامل  أمام  الحوثية 

لغة  سوى  تفهم  ال  اإلرهابية  الحوثية  العنارص 

السالح والحرب وال ميكنها العيش يف ظل السالم. 

امليليشيات  أن  عاملقة   11 اللواء  قائد  وأوضح 

التزام  ظل  يف  للهدنة  خرقها  تواصل  الحوثية 

والحديدة  الغريب  الساحل  يف  العسكرية  القوات 

الصمت  رغم  األممية،  الجهود  إنجاح  عىل 

املريب الذي تلتزمه األمم املتحدة ومبعوثها إىل 

التي  واالنتهاكات،  الخروقات  تصاعد  عىل  اليمن 

فضحت الحوثيني وأثبتت للعامل بأنهم ميليشيات 

إجراء  ميكن  وال  لها  ميثاق  وال  عهد  ال  مسلحة 

اتفاق  والدة  ومنذ  أنه  وذكر  معها.  اتفاقيات  أي 

استغالله  إىل  الحوثية  امليليشيات  السويد سعت 

يف قصف املدنيني ومواقع ألوية العاملقة والقوات 

سيطرتها  من  املحررة  املناطق  كافة  يف  املشرتكة 

والعبوات  األلغام  زراعة  عن  ناهيك  بالحديدة 

الناسفة وتفخيخ الطرقات وحفر الخنادق وتعزيز 

مواقعهم العسكرية. 

خروقات  أن  إىل  عاملقة   11 اللواء  قائد  وأشار 

عسكرية  عمليات  باتت  االنقالبيني  الحوثيني 

وليست محاوالت تسلل وهجامت فردية، موضحاً 

أن صمت ألوية العاملقة والقوات املشرتكة عىل 

األمم  تتدخل  مل  ما  يطول  لن  األخرية  التحركات 

لجنة  ورئيس  اليمن  إىل  مبعوثها  عرب  املتحدة 

إعادة االنتشار األممية يف الحديدة إليقاف هذه 

العمليات العسكرية، الفتاً إىل أن ألوية العاملقة 

للرد  الخيارات  مختلف  تدرس  املشرتكة  والقوات 

عىل تلك الخروقات وإيقافها بشكل كامل ومنها 

الخيار العسكري.

استهدفت ميليشيات الحويث اإلرهابية املوالية 

للهدنة  املتواصلة  خروقاتها  ضمن   ، إليران 

اإلنسانية، تحركات لنازحني مدنيني يف محافظة 

نار  الحويث  ميليشيات  وفتحت  الحديدة. 

كانوا  نازحني  الرشاشة والقناصة عىل  أسلحتها 

يعربون يف طريق «الفازة» العام مبديرية التحيتا. 

األهايل مع أرسهم،  امليليشيات عبور  ومنعت 

بتكثيف نريانها عليهم أثناء محاولتهم العبور. 

وأضطر النازحني عىل العودة من حيث جاءوا، 

واالستهداف  القنص  من  حياتهم  عىل  خوفاً 

املبارش للميليشيات عىل الطريق العام. يتزامن 

ذلك مع قصف واستهداف مستمر مليليشيات 

اليمني  الجيش  قوات  ومتركز  ملواقع  الحويث 

استهدفت  السياق،  ويف  ذاتها.  املديرية  يف 

ميلشيات الحويث مخازن ومستودعات تجارية 

وأسفر  الحديدة.  مبدينة  كيلو7  يف  خاصة 

بالكامل،  املستودعات  احرتاق  عن  القصف 

وتدمري كل ما فيها من مواد.

عدن  مدينة  يف  بارز  أمني  مسؤول  نجا 

مسلحة  عنارص  نفذتها  اغتيال  محاولة  من 

مجهولة أثناء مروره يف طريق فرعي مبدينة 

«كريرت» القدمية. 

مدينة  رشطة  قائد  أن  أمني  مصدر  وأفاد 

كريرت العميد فضل الجحايف نجا من هجوم 

مطلوبني  مالحقة  خالل  مسلحون  نفذه 

أن  إىل  باملدينة، الفتاً  «القطيع»  منطقة  يف 

فرت  حني  يف  أذى  بأي  يصب  مل  العميد 

قريبة  أزقة  عدة  باتجاه  املسلحة  العنارص 

من املوقع.
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العريب  التحالف  باسم  الرسمي  املتحدث  أعلن 

تريك  الركن  العقيد  اليمن  يف  الرشعية  لدعم 

عىل  انقلبت  الحوثية  امليليشيات  أن  املاليك، 

اتفاق ستوكهومل وارتكبت 3364 خرقاً منذ توقيع 

االتفاق.

يخزنون  «الحوثيني  إن  صحفي،  مؤمتر  يف  وقال، 

صنعاء  يف  مأهولة  أحياء  قرب  (درون)  طائرات 

مضيفاً  السكنية»،  املناطق  يف  منصاتها  ويضعون 

تخزين  منطقة  تزاالن  ال  وعمران  صعدة  «أن 

صواريخ باليستية.

املفخخة  القوارب  تهديد  «نواجه  املاليك  وأضاف 

للمالحة يف البحر األحمر»، مشرياً إىل أن التحالف 

استطاع تحييد خطر الصواريخ الباليستية، مضيفاً 

املفخخة  الرسيعة  القوارب  تحييد  عىل  «نعمل 

التي تهدد باب املندب».

وأكد أن «كافة املوانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها 

االستيعابية بجهود التحالف، وتم الترصيح لـ 24 

سفينة تحمل مواد غذائية وطبية».

إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات  أن  إىل  وأشار 

تعمل عىل عرقلة حركة السفن التجارية، مضيفاً 

«نسهل دخول السلع الحيوية عرب املوانئ اليمنية 

برسعة ودون أي استثناء».

صدت قوات املقاومة اليمنية املشرتكة بقيادة ألوية 

الحويث  ميليشيات  شنته  عنيفاً  هجوماً  العاملقة 

«الدريهمي»  مديرية  عىل  إليران  املوالية  اإلرهابية 

الرسمي  املتحدث  وقال  الحديدة.  مدينة  جنوب 

قوات  إن  املهجمي،  مأمون  العاملقة،  لقوات 

العاملقة صدت هجوماً حوثياً هواألعنف عىل مواقع 

الدريهمي،  مديرية  رشقي  املشرتكة  املقاومة  قوات 

كرس  من  متكنت  العاملقة  قوات  أن  إىل  مشرياً 

الهجوم وتكبيد امليليشيات خسائر فادحة باإلضافة 

العسكري. وذكر  بعتادها  لحقت  مادية  إىل خسائر 

العاملقة قتل وجرح 5 آخرون  أفراد  من  أن جندياً 

امليليشيات  شنته  الذي  املدفعي  القصف  خالل 

الدريهمي. واعترب  العاملقة رشق  عىل مواقع قوات 

«تصعيداً  الهجوم  العاملقة  قوات  باسم  املتحدث 

عسكرياً خطرياً يهدف للقضاء عىل جهود السالم يف 

الحديدة».

طيار  دون  طائرة  إسقاط  اليمنية  املقاومة  وأعلنت 

اإلعالمي  املركز  وذكر  الضالع.  محافظة  يف  حوثية 

الجيش  أن  «مريس»،  لجبهة  الشعبية  للمقاومة 

اليمني أسقط طائرة حوثية دون طيار أثناء تحليقها 

مديرية  يف  مريس  من  الرشقي  املحور  سامء  يف 

«قعطبة» شامل الضالع.

ويف سياق آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بني مسلحي 

القبائل يف منطقة «آل حميقان» وميليشيات الحويث 

عدد  عىل  سيطرتها  وفرض  التقدم  محاولتها  عقب 

حميقان»  و«آل  عمر»  «آل  مناطق  يف  املواقع  من 

مسلحي  أن  قبيل  مصدر  وأفاد  البيضاء.  مبحافظة 

القبائل يف منطقتي «آل عمر» يف مديرية ذي ناعم 

ملحاولة  تصدوا  الزاهر  مديرية  يف  حميقان»  و«آل 

مناطقهم،  عىل  الحويث  ميليشيات  نفذتها  تقدم 

جبل  موقع  يف  درات  عنيفة  معارك  أن  إىل  مشرياً 

امليليشيات  محاولة  عقب  االسرتاتيجي  «حملوس» 

فرض سيطرتها عليه. وأشار إىل أن املقاومة الشعبية 

متكنت من إفشال مخطط امليليشيات يف التقدم يف 

املنطقة وتكبيدها خسائر كبرية يف األرواح والعتاد، 

مضيفاً أن مسلحي القبائل واملقاومة الشعبية متكنوا 

«الجامجم»  بجبال  املليشيات  مواقع  استهداف  من 

يف  استحدثتها  أخرى  ومواقع  «الزاهر»  مبديرية 

ذي  مبديرية  «الحيكل»  منطقة  عىل  املطلة  الجبال 

ناعم. وقال املصدر امليداين، إن املقاومة الشعبية يف 

«هضبة  وتطهري  الحوثيني  طرد  من  متكنت  البيضاء 

«سد  عىل  املطلة  املاء»  شعب  و«هضبة  حسن» 

الحيكل» وبعض التباب القريبة منها.

3364  :
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الضالع،  محافظة  يف  األمني  الحزام  قوات  أطلقت 

جنوب اليمن حملة أمنية لتعقب عدد من املطلوبني 

عىل خلفية تشكيل خاليا مرتبطة مبيليشيات  أمنياً 

الحويث االنقالبية يف مناطق شامل املحافظة.

وقال مصدر أمني إن قوات الحزام األمني داهمت 

عدداً من املنازل يف مناطق قعطبة وشخب وسليم 

والفاخر لتعقب عنارص وقيادات موالية مليليشيات 

الشباب  تجنيد  عىل  تعمل  االنقالبية  الحويث 

عىل  عرثت  القوات  أن  مضيفاً  للجبهات،  وإرسالهم 

طائفية  تحريضية  ومطبوعات  وشعارات  وثائق 

تابعة للميليشيات.

العقيد أحمد قايد قائد قوات الحزام األمني  وأفاد 

األمني  الحزام  لقوات  األمنية  الحمالت  أن  بالضالع 

الخاليا  كل  ضبط  يتم  حتى  تتوقف  ولن  مستمرة 

أن  مضيفاً  املحررة،  املناطق  يف  للحوثيني  التابعة 

جميع العنارص التابعة واملوالية للحوثيني يف املناطق 

وإب  الضالع  بني  الحدودي  الرشيط  عىل  الواقعة 

مرصودة.

جوية  غارات   ، العريب  التحالف  مقاتالت  شنت 

عدة عىل مواقع وتجمعات مليليشيات الحويث يف 

الغارات عن  وأسفرت  بصعدة،  «كتاف»  مديرية 

مقتل وجرح عدد من عنارص امليليشيات وتدمري 

أطقم وآليات كانت امليليشيات تستعد لدفعها إىل 

جبهات القتال. وتقصف مقاتالت التحالف العريب 

مليليشيات  وتجمعات  تحركات  مستمر  بشكل 

الحويث يف مديرية كتاف رشقي محافظة صعدة، 

األرواح  يف  فادحة  خسائر  امليلشيا  فيها  تكبدت 

والعتاد.

تسلل  محاولة  اليمني  الجيش  أحبط  كام 

مديرية  بتجاه  اإلرهابية  الحويث  مليليشيات 

البالد.  جنويب  الضالع  محافظة  شاميل  «الحشاء» 

وحاولت عنارص من امليليشيات الحوثية التسلل 

باتجاه منطقتي «الطاحون، واملنياس»، يف أطراف 

مديرية «الحشاء». وأجربت قوات الجيش عنارص 

امليليشيات عىل الرتاجع والفرار بعد تكبدها قتىل 

جرحى يف صفوفها.

70

الحويث  مليشيات  عنارص  من   70 لقي 

اإلرهابية املدعومة من إيران بينهم قيادات 

غريب  حمك  جبهة  يف   ، مرصعهم  ميدانية 

محافظة الضالع جنوب اليمن.

لوزارة  التابع  نت»  «سبتمرب  موقع  وأوضح 

االنقالبية  املليشيات  أن  اليمنية،  الدفاع 

العام  الخط  قطع  حاولت  إليران  التابعة 

النادرة،  مديرية  جنوب  الخميس  سوق  يف 

والخط الفرعي يف قرية ذوالرخام يف مديرية 

أحبطت  فيام  حمك،  جبهة  غريب  بعدان، 

املليشيات  محاوالت  اليمني  الجيش  قوات 

االنقالبية، وأجربتها عىل الرتاجع».

عن  أيضاً  أسفرت  «املواجهات  أن  وأضاف 

إصابة 20 من عنارص املليشيات اإلرهابية، إىل 

جانب تدمري عدد من اآلليات التابعة لها».

لدعم  العريب  التحالف  مقاتالت  وكانت 

مواقع  عىل  جوية  غارات   ، شّنت  الرشعية 

محافظة  يف  االنقالبية  الحويث  مليلشيات 

صعدة شامل البالد.

واستهدفت مقاتالت التحالف العريب مواقع 

وتجمعات مليلشيات الحويث يف مديرية باقم 

الغارات  وطالت  املحافظة،  غرب  شاميل 

يف  االنقالبية  الحويث  مليلشيات  تحركات 

جبل ”الجبادي“ والتباب املجاورة له، كانت 

تحاول التسلل باتجاهها. وأسفرت الغارات 

ميلشيا  عنارص  من  عدد  وجرح  مقتل  عن 

الحويث االنقالبية.
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استهدفت بارجات التحالف العريب مواقع ميليشيات 

الحويث اإلرهابية املوالية إليران يف محافظة حجة، 

الفريق  اجتامعات  مقر  امليليشيات  استهدفت  فيام 

الحديدة،  االنتشار مبدينة  إعادة  لجنة  الحكومي يف 

كام أحبط الجيش اليمني هجوماً حوثياً يف محافظة 

املدنية  األحياء  اإلرهابية  امليليشيات  وحولت  تعز، 

مسلحة  ثكنات  إىل  صنعاء  يف  بالسكان  املكتظة 

ومخازن لألسلحة واملتفجرات.

أهدافاً  بكثافة  العريب  التحالف  بارجات  وقصفت 

«املحاترة»  منطقة  يف  الحويث  مليليشيات  وثكنات 

رشقي مديرية «عبس» مبحافظة حجة. وتركز القصف 

رشق  للميليشيات  التدريبية  املعسكرات  أحد  عىل 

وأسفر  ذاتها.  املنطقة  يف  أخرى  وثكنات  املديرية، 

القصف الصاروخي عن مرصع وجرح العرشات من 

عنارص ميليشيات الحويث، باإلضافة إىل تدمري ثكنات، 

مبا فيها من أسلحة.

مقر  الحويث  ميليشيات  استهدفت  السياق،  ويف 

اجتامعات الفريق الحكومي يف لجنة إعادة االنتشار 

التي ترأسها األمم املتحدة يف الحديدة غرب اليمن.

ميليشيات  أن  وحكومية  عسكرية  مصادر  وذكرت 

إعادة  لجنة  مقر  كاتيوشا  بصاروخ  قصفت،  الحويث 

الحديدة  مدينة  املحررة رشقي  املناطق  يف  االنتشار 

ما أسفر عن وقوع أرضار مادية، وذلك بعد أقل من 

أسبوعني عىل استهداف املقر بقذائف هاون. 

هجوماً  اليمني،  الجيش  قوات  أفشلت  ذلك،  إىل 

غريب  جنوب  تعز  محافظة  غريب  الحويث  مليليشيات 

امليليشيات  لهجوم  الجيش  قوات  وتصدت  البالد. 

غريب  و«حذران»  العليا»،  «األكمة  منطقتي  عىل 

عنارص  إثرها  عىل  الذت  مواجهات،  بعد  املحافظة، 

امليليشيات بالفرار. وأسفرت املواجهات عن سقوط 

قتىل وجرحى يف صفوف ميليشيات الحويث االنقالبية.

األحياء  الحويث  ميليشيات  حولت  آخر،  سياق  ويف 

إىل  صنعاء  العاصمة  يف  بالسكان  املكتظة  املدنية 

واملتفجرات  لألسلحة  ومخازن  مسلحة  ثكنات 

مخازن  إىل  العبادة  ودور  واملدارس  املنازل  وحولت 

التي  واأللغام  املتفجرات  لتصنيع  ومصانع  أسلحة 

تستخدمها يف حربها عىل الشعب اليمني منذ انقالبها 

يف 21 سبتمرب 2014. 

املرشفة  اللجنة  يف  الحكومي  الفريق  رئيس  حّذر 

عىل تنفيذ اتفاق السويد من انهيار املباين والبنية 

اإلنفاق  شبكة  بفعل  الحديدة  مدينة  يف  التحتية 

التي استحدثتها ميليشيا الحويث طوال فرتة الهدنة، 

فيام أعلنت قوات الرشعية استعادة أحد املواقع 

يف جبهة العود مبحافظة الضالع.

املرشفة  اللجنة  يف  الحكومي  الفريق  رئيس  وأكد 

اللواء صغري بن عزيز،  اتفاق السويد،  عىل تنفيذ 

الحكومية  القوات  فيها  التزمت  التي  الفرتة  أن 

مبوجب  الحديدة  يف  النار  إطالق  وقف  باتفاق 

اتفاق استوكهومل، استغله الحوثيون وحّولوا املدينة 

إىل شبكة أنفاق، جعلت البنى التحتية يف املدينة 

األنفاق  بسبب  تهدم  ما  ومنها  باالنهيار،  مهددة 

والحفريات التي استحدثتها ميليشيا الحويث يف كل 

شوارع وأحياء املدينة الواقعة تحت سيطرتها.

ويف تقرير قّدمه ملجلس النواب، أوضح ابن عزيز 

والعبث  الدمار  من  يسلم  مل  الحديدة  مطار  أن 

حتى أصبح غري مؤهل للعمل، من جراء الحفريات 

ميليشيا  واستحدثتها  حفرها  التي  واألنفاق 

الحوثيني أسفل مدرجاته ويف محيطه ويف مختلف 

مرافقه ومبانيه.
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جوترييس  أنطونيو  املتحدة  األمم  عام  أمني  أكد 

أهمية أن يقوم مجلس األمن بإرسال رسائل قوية إىل 

الحوثيني ليتم التمكن من إنجاز تقدم يف الحديدة 

السالم  عملية  قادمة يف  أي خطوات  النظر يف  قبل 

باليمن.

املتحدة  األمم  جهود  كافة  أن  إىل  جوترييس  وأشار 

ومبعوثها الخاص لليمن ترتكز حالياً عىل تنفيذ اتفاق 

الحديدة، املوقع يف السويد قبل أربعة أشهر والذي 

من  االنقالبية  الحويث  ميليشيا  انسحاب  عىل  ينص 

مدينة وموانئ الحديدة.

يف  لقائه  أثناء  املتحدة،  األمم  عام  أمني  وجدد 

نيويورك وزير الخارجية اليمني خالد اليامين، التأكيد 

إىل  للتوصل  املتحدة  واألمم  الشخيص  التزامه  عىل 

حل شامل لألزمة اليمنية.

الحكومة  دعم  عىل  التأكيد  اليامين  جدد  بدوره، 

مارتن  اليمن،  إىل  األممي  املبعوث  لجهود  اليمنية 

جريفيث، ورئيس بعثة األمم املتحدة املكلفة مبراقبة 

وتنفيذ اتفاق الحديدة، مايكل لوليسجارد، ونقل عن 

الرئيس عبدربه منصور هادي تقديره للجهود التي 

حل  إىل  للتوصل  املتحدة  األمم  عام  أمني  يقودها 

مستدام لألزمة اليمنية، وتثمينه اللتزام األمني العام 

بإخراج ميليشيات الحويث االنقالبية من الحديدة.

احتجاز  االنقالبية  الحويث  ميليشيات  تواصل 

النفطية  باملشتقات  املحملة  الشاحنات  عرشات 

يف املدخل الغريب للعاصمة صنعاء الواقعة تحت 

لنازحني  تجمعات  قصفت  حني  يف  سيطرتها، 

اليمن،  غريب  الحديدة  محافظة  يف  مدنيني 

وقف  وقرار  للهدنة  املستمرة  خروقها  وواصلت 

إطالق النار الذي ترعاه األمم املتحدة.

وأكد سكان محليون أن ميليشيات الحويث تحتجز 

منذ أكرث من أسبوع، عرشات الشاحنات املحملة 

باملشتقات النفطية عند املدخل الغريب للعاصمة 

الخانقة  األزمة  استمرار  يف  تسبب  ما  صنعاء، 

الخاضعة  واملناطق  نفسها  العاصمة  يف  للوقود 

لسيطرة امليليشيات.

ورفضت امليليشيات دخول الشاحنات إىل صنعاء 

النفطية  املشتقات  توزيع  عملية  تنظيم  بحجة 

عىل املحطات التي أغلقت أبوابها أمام السيارات 

واملركبات منذ 6 أبريل الجاري، يف وقت توقفت 

فيه الكثري من وسائل نقل األهايل يف أنحاء املدينة 

مام أعاق تنقالتهم يف أحيائها.

وتعمد امليليشيات إىل افتعال أزمة يف املشتقات 

النفطية بني حني وآخر بغرض خلق سوق سوداء 

تُديرها، لالستفادة من عائداتها لدعم ما تسميه 

املجهود الحريب وإثراء قيادييها وأنصارها.

مشددة  أمنية  إجراءات  امليليشيات  وفرضت 

شوارع  يف  جديدة  تفتيش  نقاط  واستحدثت 

من  تعرض  عقب  صنعاء،  بالعاصمة  متفرقة 

قبل  من  اغتيال  ملحاولة  للصحة  وزيراً  تسميه 

مسلحني مجهولني، قبل يومني.

من  عدداً  نصبت  الحويث  ميليشيات  أن  ولوحظ 

نقاط التفتيش يف أبرز شوارع صنعاء، منها حدة 

واألصبحي  والستني  وخوالن  وعرص  والزبريي 

والتحرير.

املتوكل  طه  تعرض  بعد  اإلجراءات  هذه  وتأيت 

الذي تُسميه امليليشيات وزيراً للصحة يف الحكومة 

االنقالبية غري املعرتف بها، ملحاولة اغتيال من قبل 

منطقة  يف  موكبه  مرور  أثناء  مجهولني،  مسلحني 

حدة يف العاصمة صنعاء. 

ميليشيات  قصفت  اإلرهابية  لجرامئها  تكرار  ويف 

يف  مدنيني  لنازحني  تجمعات  اإليرانية  الحويث 

محافظة الحديدة غريب اليمن، وواصلت خروقها 

الذي  النار  إطالق  وقف  وقرار  للهدنة  املستمرة 

استوكهومل  اتفاق  مبوجب  املتحدة،  األمم  ترعاه 

املوقع يف ديسمرب املايض.

لنازحني  تجمعات  الحويث  ميليشيات  واستهدفت 

عبور عدد  أثناء  الرشاشة  أسلحتها  بنريان  مدنيني 

العام  الفازة  طريق  يف  النازحة  العائالت  من 

حيث  الحديدة،  مدينة  جنويب  التحيتا  مبديرية 

واضطرتهم  عبورهم  ومنعت  طريقهم  اعرتضت 

إىل العودة جراء القصف العنيف.

الخري»  «سنابل  منظمة  يف  مصادر  وكشفت 

بالحديدة  اإلنسانية  اإلغاثة  مجال  يف  الناشطة 

الحويث  ميليشيات  أن  ل«الخليج»،  ترصيحات  يف 

من  قريبة  مناطق  يف  النازحني  احتجاز  تتعمد 

مواقع متركز عنارصها الستخدامهم دروعاً برشية. 

ميليشيات  به  تقوم  ما  أن  املصادر  واعتربت 

اإلنسانية،  ضد  جرائم  ميثل  النازحني  ضد  الحويث 

مشرية إىل أن امليليشيات االنقالبية منعت إيصال 

املساعدات اإلغاثية للنازحني املترضرين يف منطقة 

التحيتا جنويب محافظة الحديدة.
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مبحافظة  سيئون  مدينة  يف   ، اليمني  الربملان  عقد 

أكرث  دام  انقطاع  بعد  جلساته،  أوىل  حرضموت 

الحويث  ميليشيات  انقالب  منذ  سنوات   4 من 

صنعاء  يف  السلطة  عىل  إليران  املوالية  اإلرهابية 

أواخر العام 2014. وحرض الرئيس اليمني عبدربه 

محسن  عيل  الركن  الفريق  ونائبه  هادي،  منصور 

افتتاح  عبدامللك،  معني  الحكومة  ورئيس  األحمر، 

يف  النواب  ملجلس  االعتيادية  غري  االنعقاد  دورة 

سيئون مبشاركة 142 نائباً من أصل 301، هم قوام 

املجلس الترشيعي بينهم 34 متوفني، ليكتمل بذلك 

وصفت  التي  الجلسة  النعقاد  القانوين  النصاب 

العريب  الربملان  رئيس  أيضاً  بـ«التاريخية» وحرضها 

العام  األمني  ومبعوث  السلمي،  فهم  بن  مشعل 

لدول مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، الفريق 

مدخل دخيل الهذيل، وسفراء عدد من الدول.

أعضاء  انتخب  االستثنائية،  الجلسة  مستهل  ويف 

مجلس النواب، بإجامع الحارضين، النائب سلطان 

املؤمتر  لحزب  الربملانية  الكتلة  رئيس  الربكاين، 

ليحيى الراعي،  للربملان خلفاً  الشعبي العام، رئيساً 

الخاضع لإلقامة الجربية لدى ميليشيات الحويث يف 

صنعاء مع نحو40 آخرين من أعضاء الربملان.

الشدادي  عيل  محمد  من  كل  انتخاب  تم  كام 

لهيئة  أعضاًء  جباري  وعبدالعزيز  بارصة  ومحسن 

رئاسة مجلس النواب.

هادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  ودعا 

النواب،  مجلس  جلسة  افتتاح  خالل  كلمته،  يف 

السالح  إلقاء  إىل  اإلرهابية،  الحويث  ميليشيات 

والبدء يف محادثات سالم، مؤكداً أن انعقاد الربملان 

يشري بوضوح لفشل املرشوع الحويث املدمر. 

وقال هادي «أمل يحن الوقت إللقاء السالح والبدء 

اليمن  ألن  للحوثيني،  بالسالم  يدنا  مند  السالم،  يف 

غال وعزيز»، مضيفاً: «ال ترهنوا حارض ومستقبل 

اليمن ألعداء البالد».

سالم  إلنجاز  تهدف  اليمنية  «الرشعية  أن  وأضاف 

ميليشيات  أن  إال  الثالث،  املرجعيات  وفق  شامل 

كل  إفشال  وتتعمد  الجهود  تلك  تعرقل  الحويث 

االتفاقيات». 

اليمنية، أن ما  الحكومة  أكد معني عبدامللك رئيس 

تحقق يف معركة إنهاء االنقالب واستعادة مؤسسات 

من  بدعم  إال  يتم  أن  له  يكن  مل  بالده،  يف  الدولة 

العربية  اململكة  بقيادة  الرشعية  دعم  تحالف 

العربية  اإلمارات  دولة  من  وإسناد  السعودية 

املتحدة.

جاء ذلك خالل تقدميه املرشوع املايل ملوازنة الدولة 

للعام الجاري إىل مجلس النواب الذي يواصل أعامله 

لليوم الثاين عىل التوايل يف مدينة سيئون بحرضموت.

وبحسب وكالة األنباء اليمنية الرسمية، فقد تضمن 

السياسات  الوزراء  رئيس  من  املقدم  املايل  البيان 

الحكومة  ستتخذها  التي  واإلجراءات  والتدابري 

الرئيس  هدفها  تحقيق  إىل  الوصول  من  لتتمكن 

وجميع  املختلفة  الدولة  سلطات  مع  وبالرشاكة 

الدول  من  ومساندة  واالجتامعية  السياسية  القوى 

العربية  اململكة  مقدمتهم  ويف  لليمن  الداعمة 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

 « »
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اليمن، غرفة  العريب يف  التحالف  دمرت مقاتالت 

الحويث  اتصاالت متطورة، ومخزن أسلحة ملليشيا 

فيام  صعدة،  يف  ساقني  مديرية  يف  اإليرانية، 

واصلت القوات املشرتكة، تحرير مواقع جديدة يف 

أطراف محافظة الضالع مع محافظة إب.

التحالف  مقاتالت  أن  عسكرية،  مصادر  وذكرت 

لغداة  متطورة،  اتصاالت  غرفة  استهدفت 

لألسلحة  كبرياً  ومخزناً  العسكرية،  العمليات 

مبديرية  عريج  ابن  جبال  يف  للمليشيا،  تابعاً 

كان  من  وقتل  فدمرتها  صعدة،  مبحافظة  ساقني 

كانت  حيث  املليشيا،  وقيادات  عنارص  من  فيها 

والسيطرة  للقيادة  كمركز  تستخدم  الغرفة  هذه 

والتحكم بالعمليات الحربية. ووفقاً لهذه املصادر، 

يف  استُهدف  املوقع،  نفس  يف  أسلحة  مخزن  فإن 

العملية، حيث ُسمع انفجارات كبرية يف املنطقة، 

وتصاعدت أعمدة الدخان من املكان.

واملقاومة  الجيش  أن  ميني،  عسكري  قائد  أكد 

عدد  عىل  السيطرة  استعادة  من  متكنا  الشعبية 

سيطرة  تحت  كانت  التي  واملناطق  املواقع  من 

ميليشيات الحويث اإلرهابية غرب محافظة الضالع. 

القتال يف  تشهدها جبهات  عنيفة  إن معارك  وقال 

منطقة «العود» مبديرية «قعطبة» غرب املحافظة 

وسط هجامت عنيفة تشنها قوات الجيش واملقاومة 

عىل مواقع امليليشيات يف مناطق «حمك وعزاب»، 

ومتكنت القوات من استعادة السيطرة عىل منطقة 

«بيت الرشجي» بقطاع «عزاب»، باإلضافة الستعادة 

سلسلة جبلية يف جبهة «حمك»، وموقع «العرايف» 

«حمك»  جبهة  غرب  «حلم»  معسكر  عىل  املطل 

أن  العسكري،  القائد  وأوضح  «العود».  مبنطقة 

قوات الجيش واملقاومة كبدت امليليشيات الحوثية 

خسائر كبرية يف األرواح والعتاد يف جبهة «العود» 

األسلحة  من  كبرية  ترسانات  من  متتلكه  ما  رغم 

الثقيلة والصواريخ بأنواعها.

يف غضون ذلك، صّعدت ميليشيات الحويث اإلرهابية 

املوالية إليران خروقاتها النارية للهدنة اإلنسانية يف 

ديسمرب   18 منذ  ترسي  والتي  الحديدة  محافظة 

ميدانية  مصادر  وذكرت  السويد.  اتفاق  مبوجب 

الحويث  ميليشيات  أن  لـ«االتحاد»،  الحديدة  يف 

الصاروخية  والقذائف  الثقيلة  باملدفعية  قصفت 

أحياء سكنية يف مديرية «حيس» جنوب املحافظة، 

مضيفًة أن القصف استهدف منازل األهايل بشكل 

عشوايئ، ما أسفر عن وقوع أرضار مادية دون أن 

وأفادت  مدنيني.  ضحايا  بسقوط  معلومات  ترد 

املصادر بأن امليليشيات الحوثية عمدت خالل األيام 

املاضية إىل قنص املواطنني املارة يف الطرقات العامة 

باملديرية والشوارع املؤدية إىل املزارع عىل أطراف 

«حيس»، مؤكدًة إصابة العديد من املدنيني، بينهم 

نساء وأطفال بنريان القناصني الحوثيني.
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جديدا  منتجا   HENSOLDT رشكة  طورت 

بني  التمييز  أنظمة  من  جديد  جيل  لظهور  ميهد 

IFF, identification-friend-or-) العدووالصديق 

الحديثة.  الحربية  املدمرات  البحرية عىل منت   (foe

الجديد NESIS 4000 عىل أحدث  النظام  ويعتمد 

تقنية يف عامل أجهزة الرادار التي تستخدم مصفوفة 

املسح اإللكرتوين الفعال (AESA)، األمر الذي مينحه 

أداءا فائقا إذا ما قورن باألنظمة التقليدية األخرى.

الرادار  شعاع  توجيه  ميكن  التقنية  هذه  وبفضل 

إلكرتونيا بحيث ال يعود النظام يحتاج إىل هوايئ قابل 

للدوران ميكانيكيا أعىل صاري البارجة. ومن املقرر 

تسليم أول نظام إىل العميل مع نهاية العام الجاري.

استخدام  عن  التوقف  أن  مسؤولوالرشكة  وذكر 

الهوايئ الدوار عىل أعىل نقطة من البارجة عن طريق 

االعتامد عىل هوايئ غري دوار دائري الشكل يستخدم 

مصفوفة ثابتة يف جزء أقل ارتفاعا من الصاري يؤدي 

ذات    cross-section العرضية  البصمة  تقليل  إىل 

األشعة تحت الحمراء للمدمرة إىل حد كبري. لذلك، 

قدرة  زيادة  إىل  الجديدة  التقنية  هذه  ستؤدي 

 survivability القطع البحرية السطحية عىل البقاء

باإلضافة إىل تحقيق عنرص املرونة املوفرة للتكاليف 

عند تصميم املدمرة. عالوة عىل ذلك، تؤدي التقنية 

الفعال  التي تعتمد عىل مصفوفة املسح اإللكرتوين 

معدالت  وخفض  الرادار  أداء  تحسني  إىل   (AESA)

التحديث بدرجة كبرية. وعند مقارنة النظام باألنظمة 

التقليدية األخرى نجد أن من السهل متييز األهداف 

والتهديدات املحتملة بدرجة أرسع وعىل مدى أطول 

داخل مساحة بزاوية 360 درجة حول املدمرة وزيادة 

قطر تلك املساحة إىل 200 ميال بحريا. 

بالذكر أن رشكة HENSOLDT تزود  الجدير  ومن 

العمالء يف جميع أنحاء العامل بأنظمة املراقبة الجوية 

وأنظمة التمييز بني العدووالصديق لخدمة األغراض 

القوات  قامت  وقد  العسكرية.  وغري  العسكرية 

البحرية يف كل من أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة 

وأسرتاليا وتشييل والرنويج وفنلندا بنرش نظام الرادار 

الثانوي MSSR 2000 I بهدف التمييز بني القوات 

املعادية والصديقة.

و  Raytheon رشكتي  بني  مشرتك  تعاون  مثة 

برادار  الخاص  العقد  لتنفيذ   Lockheed Martin

 Spectrum الكفء  النطاق  ذي  الوطني  التنصت 

 Efficient National Surveillance Radar

SENSR الذي سيساهم يف تعزيز وتحديث رادارات 

املراقبة ورادارات مراقبة الحركة الجوية املتقادمة يف 

الواليات املتحدة.

والرادار SENSR عبارة عن مرشوع تساهم يف تنفيذه 

عدة وكاالت مثل هيئة الطريان الفيدرايل األمريكية 

ويرمي  األمريكيتان،  الداخيل  واألمن  الدفاع  ووزارتا 

املراقبة  ورادارات  املراقبة  رادارات  استبدال  إىل 

الجوية الحالية بأنظمة أقل عددا وأكرث تطورا وقدرة 

باستخدام  والسامح  مختلفة،  مهام  عدة  أداء  عىل 

النطاق الالسليك wireless spectrum يف التطبيقات 

التجارية. وقال رالف أكابا، رئيس مجلس إدارة رشكة 

إن   ،Raytheon Integrated Defense Systems

”هناك طلبا متزايدا عىل النطاق الالسليك يقف وراء 

التوسع املتسارع يف خدمات اإلنرتنت الالسليك عىل 

يُحدث  أن  املتوقع  ومن  املتحدة.  الواليات  مستوى 

راداراتنا  بنية  يف  حقيقية  ثورة   SENSR الرادار 

الوعي  زيادة  حيث  من  الجوي  باملجال  الخاصة 

وميكن  وأمانا  أمنا  أكرث  بطريقة  والتواصل  امليداين 

أمرا   SENSR الرادار  تنفيذ  ويُعد  عليها“.  االعتامد 

التجارية  الصناعات  وكفاءة  لنمووسالمة  رضوريا 

Lockheed Martin Raytheon
واألمن  الداخيل  واألمن  الجوية  الحركة  ومراقبة 

القومي. وستؤدي الجهود املتضافرة إىل تحرير كمية 

ضخمة من نطاق املوجات bandwidth الذي ميكن 

استخدامه لدفع الواليات املتحدة برسعة نحوالجيل 

الخامس من الرادارات.

و  Raytheon رشكتي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

عام  مائة  من  بأكرث  تتمتعان   Lockheed Martin

وغري  العسكرية  الرادارات  مجال  يف  الخربة  من 

العسكرية يف أكرث من 60 دولة. وشتيغل كال الرشكتني 

الالسليك  الرتدد  نطاقات  مجال  يف  الطويلة  خربتهام 

التي  الرادارات  تطوير  مجال  يف  السيام  واملهام، 

 Active تستخدم مصفوفة املسح اإللكرتوين الفعال

وقد   Electronically Scanned Array radars

قامت الرشكتان بدمج أنظمة املراقبة الجوية وأنظمة 

املراقبة اللتني أصبحتا تقدمان الدعم أكرث من 60% 

من املجال الجوي العاملي.
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رشكة  طريق  –عن   Leonardo رشكة  وقعت 

رشكة  مع  عقدا  لها-  التابعة   Telespazio Brasil

مراقبة  يف  الصناعية  األقامر  الستخدام   Petrobras

بحر  حوض  يف  للرشكة  التابعة  النفط  منصات 

العقد،  ويهدف  جانريو.  ريودى  شاميل   Campos

الذي ميهد لعدة سنوات قادمة من التعاون، إىل رصد 

والتنقيب  الكشف  عمليات  نتيجة  للزيت  بقع  أي 

واإلنتاج.

وينص العقد، الذي تصل مدته إىل 14 شهرا، عىل تزويد 

رشكة Petrobras  ب 150 صورة يف املتوسط كل شهر 

COSMO- اعتامدا عىل مجموعة األقامر الصناعية

SkyMed التي تعترب واحدة من أكرث أنظمة مراقبة 

الكرة األرضية املتقدمة تطورا التي تعتمد عىل أنظمة 

الرادار، باإلضافة إىل تأمني الخدمات الفنية املتخصصة 

عىل مدار اليوم. وستخضع أكرث من 50 منصة نفطية 

عاملة يف حوض Campos ملراقبة األقامر الصناعية 

COSMO-SkyMed القادرة عىل تأمني املعلومات 

ليال أونهارا بغض النظر عن األحوال الجوية مبعدل 

عال من املراجعة والتدقيق، األمر الذي يضمن تغطية 

بأكملها وتغطية 40 موقعا حيويا آخر كل  املنطقة 

48 ساعة.

ومن الجدير بالذكر أن رشكة Petrobras تُعد من أكرب 

الرشكات الربازيلية العاملة يف مجال الطاقة، وتتخصص 

الرشكة يف إنتاج وتكرير ونقل منتجات النفط والغاز، 

يف  الراشدة  العاملية  الرشكات  إحدى  الرشكة  وتعترب 

عن  والتنقيب  بالكشف  املتعلقة  التقنيات  مجال 

مصادر الطاقة يف املياه العميقة والسحيقة.

الخدمات  مجال  يف  جديدا  نجاحا  العقد  ويجسد   

الواردة  املعلومات  عىل  املعتمدة  والتطبيقات 

التي   COSMO-SkyMed الصناعية  األقامر  من 

إزالة  عملية  ملراقبة  بالفعل  الربازيل  تستحدمها 

الغابات يف منطقة األمازون لضامن األمن والسالمة 

وتقديم الدعم الالزم للزراعة والتطبيقات العسكرية.

Leonardo

 DGA أرست وكالة املشرتيات العسكرية الفرنسية

عقد   Direction générale de l’armement

RIFAN 2.1 عىل رشكات Rohde & Schwarz و

Airbus وNaval Group ويغطي العقد الخدمات 

اإلنرتنت  بروتوكول  شبكة  وتعديل  لصيانة  الالزمة 

والبحرية  الجوية  بالقوات  الخاصة    IP network

بهدف ضم   RIFAN 2 الثانية املرحلة   – الفرنسية 

قطع بحرية جديدة وعالج مشكلة االكتفاء الذايت من 

املعدات والربمجيات خالل السنوات القادمة.

ويأيت العقد الجديد بهدف زيادة نطاق العقد األول 

هدف  وكان   ،2008 عام  يف  عليه  االتفاق  تم  الذي 

العقد األول هوتطوير وتنفيذ نظام لالتصاالت يعتمد 

استخدامه  ميكن  بحيث  اإلنرتنت  بروتوكول  عىل 

املدمرات  منت  واملهام عىل  التدريبية  الحصص  أثناء 

البحرية  للقوات  التابعة  والطائرات  والغواصات 

تكليف  بالفعل  تم  وقد  الفرنسية.  والربية  والجوية 

الالزمة  الصيانة  بعمل   Rohde & Schwarz رشكة 

لالتصاالت الالسلكية الحالية حتى عام 2027.

ويهدف الربنامج إىل تجهيز القوات البحرية الفرنسية 

بشبكة مأمونة عريضة النطاق لبث املعلومات ذات 

درجات الرسية املختلفة (من املسموح إىل الرسي) 

بني املدمرات يف البحر ومراكز القيادة عىل الرب. وتقوم 

الشبكة بإرسال املعلومات عرب التطبيقات املسؤولة 

السفن  مبجموعات  الخاصة  العمليات  تنسيق  عن 

اللوجستية  اإلمدادات  بإدارة  املتعلقة  واملعلومات 

املحمولة. وتستطيع الشبكة دمج عدة مسارات من 

وتعتمد  البث.  سعة  استخدام  لتحسني  االتصاالت 

وأنظمة  الصناعية  األقامر  وصالت  عىل  الشبكة 

بإرسال  يسمح  الذي  األمر  الالسلكية،  االتصاالت 

املعلومات عرب بروتوكول اإلنرتنت بني القطع البحرية 

مبدى يصل إىل عرشات األميال البحرية.

Naval Group Airbus Rohde & Schwarz

RIFAN
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عملياتها  نقل  قررت  أنها   Patria رشكة  أعلنت 

من  للطيارين  األسايس  التدريب  مبرحلة  الخاصة 

مدينة  إىل  الفنلندية   Tampere-Pirkkala مدينة 

قرطبة اإلسبانية. 

طائرات  من  أسطولها  نقل  الرشكة  قررت  وقد 

DA40 ذات املقعد الواحد إىل قرطبة، عىل أن يظل 

املحاكاة  أجهزة  عىل  والتدريب  النظري  التدريب 

بأسطول  الخاص  املحركات  املتعدد  والتدريب 

زيادة  املتوقع  ومن  فنلندا.  يف   DA42 الطائرات 

عمليات صيانة الطائرات الخاصة بالرشكة توجد يف 

مدينة Tampere-Pirkkala حاليا بعد تنفيذ عملية 

لعنابر  املخصصة  املساحة  زيادة  بفضل  االنتقال 

عىل  مؤخرا   Schiebel رشكة  حصلت 

اإلدارة  ألنظمة   EN 9100 شهادة 

والفضاء  الطريان  عامل  يف  النوعية 

والدفاع. ويف صناعة املجال الجوي املدين 

 EN 9100 والعسكري أصبحت الشهادة

التطوير  أثناء  الجودة  لضامن  معيارا 

املراحل.  تلك  طوال  والصيانة  واإلنتاج 

منتجات  أن  الشهادة  هذه  وتثبت 

تلبي كافة  الرشكة تتمتع بجودة عالية 

متطلبات العمالء والسلطات الرقابية. 

املنظمة  يد  عىل   EN 9100 الشهادة  ولدت  وقد 

والعسكرية  الجوية  الفضائية  للصناعات  األوروبية 

 AeroSpace and Defence Industries

تلك  وتعادل   ،Association of Europe ASD

الشهادة شهادة AS 9100 يف أمريكا الشاملية وشهادة 

 18,000 ترخيص  جرى  وقد  اليابان.  يف   AS 9100

EN 9100
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(هناجر) الطائرات هناك.

رئيس مجلس  نائب   ،Jyrki Myyryläinen ورصح

من  ”الهدف  بأن  التدريب،  لشؤون   Patria إدارة 

مجال  يف  منوالرشكة  عملية  هوتأمني  االنتقال  وراء 

التجاريني. وقد كان دافعنا األول  الطيارين  تدريب 

هواالستفادة من األحوال الجوية املواتية يف إسبانيا، 

األمر الذي يؤمن كفاءة تدريب الطيارين عىل مدار 

العام. وهذا سيؤدي إىل تحسني القدرة عىل االستفادة 

من أسطول الرشكة إىل حد كبري. وهدفنا هوتحسني 

الحايل  األسطول  عىل  اعتامدا  التدريب  عىل  قدرتنا 

حتى نصبح أكرث تجهيزا للتعامل مع الطلب املتزايد 

من جانب رشكائنا من رشكات الطريان العاملية“.

قرطبة  يف   Patria عمليات  تبدأ  أن  املقرر  ومن 

خالل صيف عام 2019، وستكون  املجموعة األوىل 

من املتدربني املخصصني لخطوط الطريان اإلقليمية 

التي  الطالب  من  األوىل  الدفعة  هي  اإلسكندنافية 

ستبدأ تدريبها عىل الطريان يف إسبانيا، وستتوىل هيئة 

مسؤولية   Traficom الفنلندية  واالتصاالت  النقل 

أما  ومتابعته.  إسبانيا  يف  التدريب  عىل  اإلرشاف 

بالنسبة إىل صيانة الطائرات يف إسبانيا فسيتم نقل 

مسؤوليتها إىل أحد مقاويل الباطن املحليني.

Schiebel، بأن ”صناعة الفضاء الجوي تعمل يف بيئة 

بالدرجة  والسالمة  األمن  عىل  تركز  للغاية  تنافسية 

األوىل. وتعترب إدارة الجودة أمرا رضوريا وقوة دافعة 

رئيسية لعملياتنا، ويجسد حصولنا عىل تلك الشهادة 

مدى التزامنا مبعايري التميز“.

رشكة تقريبا عىل مستوى العامل يف الوقت الحايل، منها 

 EN الشهادة وبالحصول عىل  النمسا.  يف  52 رشكة 

تعزيز  قد نجحت يف   Schiebel تكون رشكة   9100

مكانتها بني أفضل الرشكات العاملية يف هذا املجال.

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  هيرش،  هانز  ورصح 
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مؤخرا   Saab رشكة  حصلت 

أنظمة  إلنتاج  عقد  عىل 

املتعددة  االستاتيكية  التموية 

 multispectral األطياف 

 static camouflage systems

يتم  أن  املنتظر  ومن  الكندي،  الجيش  لتجهيز 

التسليم خالل عام 2019.

 Woodland وينص أمر الرشاء عىل توريد نسخة

ذات  املموهة  الشاشة  ذات  للعمالء  املخصصة 

 Ultra-Lightweight الخفة  الفائق  الوزن 

أمر  وميثل   ،Camouflage Screen ULCAS

الطويل  للعقد  األخرية  املرحلة  املذكور  الرشاء 

األجل الذي حصلت عليه الرشكة يف عام 2013.

 ،Saab Canada رشكة  مدير  سامينكارول،  وقال 

الجيش  سيزود  إليه  املشار  الرشاء  ”أمر  إن 

تقدما  التموية  أنظمة  أكرث  من  بواحد  الكندي 

للمستخدم  سيؤمن  والذي  العامل،  مستوى  عىل 

النهايئ حامية حقيقية متعددة األطياف ضد رصد 

التهديدات املعادية“.

منتجات  تصدير  جرى  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

رشكة Saab التي تعتمد عىل تكنولوجيا التمويه 

الرشكة  وتطرح  دولة،   50 من  أكرث  إىل  املتقدمة 

وأنظمة  التمويه  أنظمة  من  فريدة  مجموعة 

الحد  أجل  من  تطويرها  تم  التي  األفراد  حامية 

من قدرة العدوعىل رصد الهدف والتعامل معه. 

األسواق  يف  متاحة  ومختلفة  عديدة  أنظمة  مثة 

حاليا لحامية املخيامت واملركبات واألفراد.
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شاركت رشكة ATR يف معرض التصميامت الداخلية للطائرات 

Aircraft Interiors Expo AIX الذي عقد يف مدينة هامبورج 

املشاركة يف واحد  الرشكة عىل  األملانية مؤخرا. ويعكس حرص 

من أهم املعارض العاملية املتخصصة يف مجال تصميم وتجهيز 

راحة  عىل  حرصها  يعكس  للطائرات،  الداخلية  املقصورات 

الركاب ورفاهيتهم.

 Audioback للنظام  منوذجا  املعرض  خالل  الرشكة  وعرضت 

وهوعبارة عن حلقة خاصة بسامعة األذن اللتقاط أي مدخالت 

صوتية مثل اإلعالنات خالل الرحلة، وإرسال تلك املدخالت إىل 

عن  والالسلكية  السلكية  باالتصاالت  املجهزة  الركاب  سامعات 

 Audioback طريق إشارة للمجال املغناطييس. ويجسد النظام

بالنسبة  الطريان  تجربة  تحسني  يف  للمساعدة  مهام  ابتكارا 

لضعاف السمع من املسافرين وتحسني استجابة رشكات الطريان 

وتعاملها مع ذوي االحتياجات الخاصة.

التحسينات  هامبورج  معرض  خالل   ATR رشكة  عرضت  كام 

التي طرأت عىل مقصورات الركاب بالنسبة للركاب ذوي اإلعاقة 

والسالمة  باألمن  الخاصة  التعليامت  بطاقات  مثل  البرصية 

بطريقة ”برايل“.

عالوة عىل ذلك، عرضت رشكة ATR نظام الرتفيه أثناء الرحلة 

مينح  والذي   2018 عام  يف  إطالقه  الذي جرى   Cabinstream

وهوما  الركاب،  مقصورة  مع  الالسليك  التواصل  خيار  مشغليه 

املتعددة  املحتويات  من  كبري  عدد  باستخدام  للركاب  يسمح 

الوسائط عىل أجهزتهم اإللكرتونية الشخصية.

وساهم جناح رشكة ATR يف منح زوار املعرض فرصة للتعرف 

عىل التصميم الهنديس ومستوى الراحة اللذين توفرهام مقاعد 

 18 بعرض  الجديدة   “Neo-Prestige”و  “Neo-Classic”

بوصة. وقد أصبحت تلك املقاعد مقاعد قياسية ثابتة عىل منت 

كافة الطائرات التابعة لرشكة ATR منذ شهر يوليوعام 2018، 

منت  عىل  تركيبها  وإعادة  فكها  بسهولة  املقاعد  تلك  وتتميز 

الطرازات القدمية من الطائرات.

A
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Jeep Panzer II
“Humvee” “ ”  (HMMWV)

.  (JLTV)

وقد حصلت السيارة Jeep عىل وسامها األول للسري 

عىل الطرق الوعرة أثناء الحرب العاملية الثانية بعد 

لقبهم  حولوا  الذي  الجنود  أعجاب  اكتسبت  أن 

العامة)  الخدمات  (أي   GP  – حرفني  من  املكون 

 Jeep السيارة وتتمتع  عاملية عريقة.  ماركة  إىل   –

بقوة ومتانة كافيتني لحمل أي يشء إىل أي مكان، 

الحقول  الضيقة وعبور  املدن  أزقة  واالنطالق عرب 

الطرق  عرب  طريقها  وشق  املائية،  والجداول 

وزنها  بخفة  السيارة  هذه  متيزت  كام  املوحلة. 

من  مكونا  طاقام  مينح  الذي  الحد  إىل  وبساطتها 

عجزها  حالة  يف  تحريكها  القدرة عىل  أفراد  ثالثة 

النقل  أوحارات  الوحل  بسبب  السري  متابعة  عن 

البطئ أواملوانع.

منذ  األوىل   M38 Jeep السيارات  أفسحت  وقد 

أيام الحرب العاملية الثانية الطريق أمام الطرازات 

تعرف عىل املركبة املدولبة الفائقة الحركة املتعددة املهام: األيقونة األمريكية الجديدة يف ساحة الحرب الحديثة.
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M151 الجديدة التي يصل وزنها إىل ُربع طن التي 

أنتجتها رشكة ”فورد“ يف عام 1951 وهي الطرازات 

وسالح  األمرييك  الجيش  أساطيل  تحملت  التي 

عاما   48 ال  مدار  عىل  (املارينز)  البحرية  مشاة 

التالية. وقد حققت السيارة Jeep األمريكية شهرة 

واسعة إىل الحد الذي دفع عمالق سباق السيارات 

الروحي  األب  يُعد  الذي  إنزيوفرياري،  اإليطايل 

مرة  ذات  الترصيح  إىل  فرياري،  السباق  لسيارة 

بقوله إن ”السيارة ”جيب“ هي السيارة الرياضية 

الحقيقية الوحيدة التي أنتجتها أمريكا“.

التي  ”همفي“  الحافلة  جاءت  بعدها  ومن 

أثناء  العاملية  األوساط  اهتامم  استقطبت 

الصحراء“  و”عاصمة  الصحراء“  ”درع  عمليتي 

ونالت  األنظار،  عن  بعيدا  والبقاء  رحابتها  بفضل 

يف  منها  تجارية  نسخة  طرح  بعد  شهرتها  معظم 

مع  الحال  كان  مثلام  ولكن  العاملية.  األسواق 

فقدت  ما  رسعان  ”جيب“،  السابقة  شقيقتها 

التكتيكات  تغري  بسبب  زخمها  ”همفي“  الحافلة 

بالدروع  الخاصة  التقنيات  وتطور  واملتطلبات 

الناسفة،  البدائية  العبوات  وظهور  والحافالت 

السفلية  األجزاء  تعرية  يف  ساهمت  عوامل  وكلها 

الضعيفة لدى هذه الحافلة الشهرية، السيام وأنها 

كحافلة  ثم  أوال،  عامة  خدمات  كحافلة  مصممة 

ثانيا.  العمليات  ساحات  يف  الصمود  عىل  قادرة 

التي امتد عمرها إىل أكرث من  فالحافلة ”همفي“ 

التي تتمتع  30 عاما تفتقر إىل القدرات الحامئية 

بها الحافالت التكتيكية املدولبة التي جرى بناؤها 

من أجل خفة الحركة وتأمني الحامية الالزمة ألفراد 

الطاقم بالدرجة األوىل.

الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة  دور  يأيت  وهنا، 

تعترب  التي  املسبوقة  غري   JLTV املهام  املتعددة 

أحدث أيقونة تنضم إىل عائلة املركبات العسكرية 

العامل  شهدها  حافلة  وأفضل  املدولبة،  التكتيكية 

 Oshkosh رشكة  أنتجت  وقد  اإلطالق.  عىل 

Defense هذه املركبة طبقا للرشوط واملواصفات 

وسالح  األمرييك  الجيش  وضعها  التي  املحددة 

مشاة البحرية (املارينز)، وتستخدم املركبة محركا 

 Banks 866T طراز  من  بالديزل  يعمل  توربينيا 

بقوة 340 حصانا سعة 6,6 لرتات متصال بصندوق 

نقل آيل من نوع Allison ذي ست رسعات لتأمني 

الوعرة  الطرق  عىل  الحركة  وخفة  والعزم  الطاقة 

التضاريس  من  نوع  أي  مع  التعامل  أجل  من 

الطبوغرافية.

وال تعترب املركبة املدولبة الفائقة الحركة املتعددة 

املهام مجرد تجسيد للمركبة الجديدة، بل أيقونة 

جديدة متاما تجسد الرشاقة وخفة الحركة املدرعة. 

ولوكان إنزيوفراري ما يزال حيا بيننا إىل اليوم لكان 

أبدى إعجابه الشديد بهذه املركبة.

املتعددة  الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة  وتتميز 

الطرق  عىل  برسعة  السري  عىل  بقدرتها  املهام 

– ثم  الساعة،  يف  كيلومرتا   113 برسعة  الرسيعة 

وبدون أن تتوقف- تغري مسارها من الطرق الوعرة 

إىل السري فوق الجبال والوديان والطرق الصحراوية 

املركبة  أكرب من شقيقتها  املوحلة برسعة  والطرق 

ويعود   .70% بنسبة  املدولبة  املحمية  التكتيكية 

الذيك  املستقل  التعليق  نظام  إىل  ذلك  يف  الفضل 

ملليمرتا   508 يؤمن  الذي  املسجل   TAK-4iTM

من تنقل العجلة عىل العجالت األربع كلها، األمر 

الصخور  فوق  التدحرج  من  املركبة  ميكن  الذي 

وغري  الطبيعية  املوانع  وعبور  األخاديد  وتسوية 

الطبيعية.

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  أيفي،  مايك  وقال 

العاملية  األقدم لدعم الربامج الخارجية واملنتجات 

برشكة Oshkosh Defense، إنه ”ال يوجد حافلة 

مثل املركبة املدولبة الفائقة الحركة املتعددة املهام 

واالنسحاب  العدوبرسعة  من  االقرتاب  حيث  من 

يف  القوة  وإظهار  برسعة  العمليات  ساحة  من 

ساحة القتال وحامية حمولتها وأفراد طاقمها ضد 

التهديدات املختلفة“.

املتعددة  الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة  وتتميز 

مجموعة  إغالق  يف  التحكم  عىل  بالقدرة  املهام 

السحب  من  مزيدا  يؤمن  الذي  األمر  القيادة، 

traction عند الرضورة، كام يسمح النظام املركزي 

لنفخ اإلطارات للسائقني باختيار أي من إعدادات 

الطرق دون الحاجة إىل الخروج من املركبة.

له،  مثيل  ال  أمرا  الطاقم  أفراد  حامية  تعترب  كام 

الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة  تتمتع  حيث 

والزجاج  الدروع  أنواع  بأفضل  املهام  املتعددة 

عىل  املركبة  شاسيه  وتصميم  املصمم  الباليستي 

انحراف  لضامن  متطورة  بطريقة   V حرف  شكل 

كام  الطاقم.  مقصورة  عن  بعيدا  االنفجارات 

تفخر املركبة بأنها تؤمن أفضل حامية خارجية يف 

الحامية  عن  الداخلية  الحامية  تقل  وال  األسواق. 

مقاعد  نظام  يف  وتتمثل  وأهمية  قوة  الخارجية 

املقاعد  أحزمة  ووجود  التفجريات  ضد  للحامية 

باإلضافة  الطاقم،  ألفراد  نقاط  خمس  يف  املثبتة 

إخامد  أنظمة  مثل  الحديثة  االبتكارات  وجود  إىل 

النريان اآللية يف كبسولة الطاقم واملقصورة الخاصة 

مبحرك املركبة، كام أن بيت العجل يوحي بالثقة يف 

العمليات القتالية.

التي  التسلح  أنظمة  هوحال  هذا  فإن  وباملثل، 

الفائقة الحركة املتعددة  تستطيع املركبة املدولبة 

املدولبة  املركبة   » أن  أيفي  املهام حملها، وأوضح 

مجرد  من  أكرث  املهام  املتعددة  الحركة  الفائقة 

منصة  تعترب  حيث  الحركة،  فائقة  قتالية  مركبة 

األسلحة  من  أنواع  عدة  قادرة عىل حمل  رئيسية 

الرئاشة عيار 7,62 ملليمرتا  املدافع  املختلفة مثل 

املأهولة أواملسرية، باإلضافة إىل عدة أنواع مختلفة 

يتم  التي  والقائف  بل  املدفعية،  قذائف  من 

 tube-launched missiles األنابيب  عرب  إطالقها 

التي ميكن تقبيتها عىل الربج االختياري“. كام تعترب 

متاحة  الجانبني  وعىل  الخلف  يف  املثبتة  األسلحة 

أيضا.

الحركة  خفة  فمن  أخرى:  مرة  األمر  يف  ولنفكر 

الفائقة إىل أفضل نوع من الحامية إىل قوة نريانية 

املدولبة  املركبة  يف  تجتمع  مزايا  وكلها   – ساحقة 

الفائقة الحركة املتعددة املهام املثرية لإلعجاب.

JLTV
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Stratolaunch

Scaled Composites
Stratolaunch

.

مع  تعمل   Scaled Composites رشكة  وتعمل 

 Stratolaunch Systems Corporation رشكة 

واختبار  وبناء  تصميم  مجال  يف   2011 عام  منذ 

أكرب طائرة يف العامل مصنوعة من املواد املركبة.

وتتمتع الطائرة بتصميم يعتمد عىل بدن مزدوج 

أمرييك  ملعب  أي  من  أطول  إنه  يقال  وجناح 

القدم، وقاد كل من إيفان توماس وكريس  لكرة 

 165 برسعة  دقيقة   149 ملدة  الطائرة  جارانتي 

بسالم  الطائرة  تهبط  أن  قبل  أقىص  كحد  عقدة 

املحيط  نهار  بتوقيت  صباحا   09:27 الساعة  يف 

الهادئ (PDT). وقد حلقت الطائرة فوق صحراء 

موهايف ملدة ساعتني ونصف عىل ارتفاع 17,000 

الطائرة  أداء  تقييم  عىل  الطياران  وحرص  قدم، 

وكيفية التعامل معها قبل الهبوط بسالم يف ميناء 

موهايف الجوي والفضايئ.

 Stratolaunch الطائرة  وراء  الهدف  وكان 

هوتطوير منصة إطالق جوي للتحليق يف الفضاء 

بقدر أكرب من السهولة والسالسة واالعتامدية.

بأن  توماس  إيفان  الجوي  االختبار  طيار  ورصح 

الطائرة  حلقت  حيث  عظيام  يوما  كان  ”اليوم 

للغاية  الرحلة سلسلة  وكانت  حسبام هومتوقع، 

وأضاف  كبرية“.  بدرجة  الفريق  بها  استمتع  وقد 

أن ”هذه الرحلة تأيت تتويجا للجهود املضنية التي 

عملوا  الذين  ونساءا-  رجاال   – األفراد  كل  بذلها 

بجد ليل نهار عىل مدار سنوات طويلة يك يخرج 

هذا املرشوع إىل النور“.

رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  بريد،  كوري  وقال 

الرشكة  ”فريق  إن   ،Scaled Composites

فائقة يف حل أصعب املشكالت يف  يتمتع مبهارة 

عىل  نوع جديد  باختبار  قمنا  وقد  الطريان،  عامل 

األقل من الطائرات الجديدة يف املتوسط كل عام 

الذي ميتد إىل 37 عاما.  تاريخ الرشكة  عىل مدار 

 Stratolaunch Systems رشكة  مع  وبالتعاون 

Corporation نجحنا يف تحقيق سبق جديد يف 

عامل الطريان بقيادة أكرب طائرة يف العامل مصنوعة 

زيادة  من  فأكرث  أكرث  واقرتبنا  املركبة،  املواد  من 

فرصنا يف غزوالفضاء“.

وقال سكوت وينشب، نائب رئيس مجلس اإلدارة 

إن  نورثروب جرومان،  القطاعات برشكة  لشؤون 
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”فريق رشكة نورثروب جرومان املكلف بالتعاون 

مع رشكة Scaled Composites نجح مرة أخرى 

بفضل  الطريان  عامل  يف  جديدة  معايري  وضع  يف 

أن  كام   Stratolaunch للطائرة  األوىل  الرحلة 

تصميم  عىل   Scaled Composites قدرة رشكة 

وبناء واختبار الطائرات ال مثيل لها عىل اإلطالق“.

لرشكة  التنفيذ  الرئيس  فلويد،  جان  وقال 

رائعة“،  أوىل  رحلة  من  لها  ”يا   ،Stratolaunch

موضحا أن ”هذه الرحلة تعزز مهمتنا الرامية إىل 

من  إطالقها  يتم  التي  لألنظمة  مرن  بديل  تأمني 

عىل سطح األرض. ونحن فخورون بشدة بفريق 

رشكة Stratolaunch وبالطاقم الجوي وبرشكائنا 

لرشكة  التابعني   Scaled Composites رشكة  يف 

الجوي  موهايف  وميناء   Northrup Grumman

والفضايئ“.

وقد أجرى فريق االختبار متارين االختبار القياسية 

عىل  األولية  النتائج  وجاءت  بالطائرات،  الخاصة 

النحوالتايل:

قام الطاقم الجوي بسلسلة من مناورات التحكم 

التحكم  أنظمة  واختبار  الرسعة  لتقييم  الجوي 

 roll doublets التاميل  ثنائيات  مثل  الجوي 

 yawing manoeuvres االنحراف  ومناورات 

ومناورات   pushovers املسار  تغيري  ومناورات 

الجانبية  واالنزالقات   pull-ups الحادة  الصعود 

.heading side slips

الخاصة  املحاكاة  متارين  الجوي  الطاقم  أجرى 

باالقرتاب من الهبوط عىل ارتفاع 15,00 قدم فوق 

متوسط سطح البحر كحد أقىص.

مثة زيادة مطردة وهائلة يف عدد الهيئات القادرة 

األقامر  أصبحت  أن  بعد  عىل غزوالفضاء، السيام 

البناء،  حيث  من  وأسهل  حجام  أصغر  الصناعية 

التي  التطورات  أن  يف  تكمن  املشكلة  ولكن 

طالت منصات اإلطالق مل ترس بنفس الدرجة من 

الرسعة، لتكون النتيجة هي بقاء األقامر الصناعية 

عالقة عىل األرض.

إطالق  منصة   Stratolaunch الطائرة  وتعترب 

مريحة  بطريقة  بغزوالفضاء  ستسمح  متحركة 

من  رحلة  أي  مثل  التكلفة  وقليلة  واعتيادية 

رحالت الطريان العادية. ويستطيع جناح الطائرة 

املحوري املقوى حمل عدة مركبات إطالق يصل 

وزنها اإلجاميل إىل 500,000 رطال.

طريقا   Stratolaunch الطائرة  تشق  وهكذا، 

املحطة  ميثل  كان  وما  لغزوالفضاء،  متاما  جديدا 

األخرية بالنسبة لنا أصبح من السهل الوصول إليه 

كأي رحلة طريان تجارية بفضل اإلمكانيات التي 

الجوية  املنصات  إطالق  مجال  يف  الرشكة  متلكها 

وتصميامت الطائرات ومركبات اإلطالق. وقد تم 

 351- النموذج   –  Stratolaunch الطائرة  بناء 

الفضاء  يف  متطورة  وأنظمة  أجهزة  زرع  بهدف 

عىل عدة مدارات متعددة أثناء املهمة الواحدة. 

فكرة  مجرد  الضخمة  الطائرة  مرشوع  كان  وقد 

 Scaled رشكة  مؤسس  روتان،  بريت  عمل 

Composites ومهندس جو-فضايئ أمرييك، عىل 

تطويرها منذ أكرث من 20 عاما. وتم فحص ودراسة 

خبوحامس  بسبب  مختلفة  تصميامت  عدة 

العمالء. وقبل توقيع العقد األخري، حرصت رشكة 

تكاليف  من  التأكد  عىل   Scaled Composites

اإلنتاج عن طريق بناء قطع هيكلية بهدف خفض 

تكاليف األيدي العاملة، ووقف هذا العامل وراء 

الجانبني  ذي  الطائرة  لجسم  الشامل  التصميم 

ومن  الغالب.  يف  املستقيم  والجناح  املسطحني 

القياسية  األرقام  من  كبري  عدد  تحقيق  املتوقع 

العاملية مبجرد حصول الطائرة عىل الرتخيص الالزم 

قياسيني  رقمني  أكرب  أن  خرباء  ويعتقد  للطريان. 

حيث  من  طائرة  أضخم  بإنتاج  يتعلقان  عامليني 

العامل  يف  طائرة  أضخم  وإنتاج  الجناحني،  طول 

مصنوعة من املواد املركبة بالكامل.

اإلقالع   Stratolaunch الطائرة  وتستطيع 

أي  مثل  عادي  جوي  مدرج  أي  من  والهبوط 

طائرة أخرى، ومبجرد وصولها غىل ارتفاع 35,000 

قدم يتم إطالق مركبة إطالق أوأكرث، األمر الذي 

يسمح بنرش عدة محطات عىل مدارات مختلفة. 

وتتميز الطائرة بقدرتها عىل التغلب عىل األحوال 

الجوية السيئة وقيود الحركة الجوية وغريها من 

املعوقات األخرى.



505682019

Xpeller

« »  ( )

 .
.

أمنية  ثغرة  وجود  عن  األحداث  تلك  كشفت  وقد 

الثكنات  مثل  الحساسة  واملرافق  باملنشآت  تتعلق 

واملهرجانات،  والفعاليات  واملطارات  العسكرية 

فادحة  تجارية  خسائر  إىل  يؤدي  أن  ميكن  وهوما 

خروقات  وحدوث  الجوية  الرحالت  وتوقف 

االخرتاقات  مثل  الدولة  مستوى  عىل  خطرية  أمنية 

واألنشطة  الحدودي  التسلل  وعمليات  الحدودية 

اإلرهابية.

 Frost وقال مايك بليدز، نائب رئيس مجلس إدارة

الجوي  والفضاء  األمريكتني  لشؤون   & Sullivan

والدفاع واألمن، إن ”تقنيات املركبات الجوية اآللية 

تقنيات  تتطور  أن  عجب  وال  كبرية،  برسعة  تتطور 

يتم  الدرجة، حيث  ىاآللية بنفس  املركبات  مواجهة 

أنظمة  عىل  الدوالرات  من  املاليني  مئات  إنفاق 

معظم  وتتمحور  اليوم.  اآللية  املركبات  مواجهة 

األرسع  الصغرية  املركبات  حول  املكافحة  جهود 

انتشارا».

أصبحت  اآللية  الجوية  املركبات  أن  الخرباء  ويرى 

تلعب دورا محوريا يف الحرب اإللكرتونية الحديثة، 

ترمي  عسكرية  خطط  أي  يف  عنها  غنى  ال  وأصبح 

قد  التي  اإللكرتونية  األمنية  الخروقات  ملكافحة 

كبري  قدر  عىل  إنتاجية  قطاعات  توقف  يف  تتسبب 

والقطارات  املطارات  مثل  والحيوية  األهمية  من 

واملصارف واملصانع وغريها.

قد  االستخدام  إساءة  كانت  إذا  عام  النظر  وبغض 

الدوافع  عن  النظر  وبرصف  تعمد،  دون  حدثت 

أوالتجسس  املرشوعة  غري  التهريب  عمليات  مثل 
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الصناعي والتخريب، يتعني عىل قوى األمن والقوات 

وتعاين  املتزايد.  التهديد  هذا  مواجهة  العسكرية 

املواجهات العسكرية املتعارف عليها ضد التهديدات 

عليها  املفروضة  الذاتية  القيود  بسبب  الجوية 

الصغرية  اآللية  الجوية  املركبات  مع  التعامل  عند 

والرسيعة الحركة.، باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف تلك 

اإللكرتونية  الرصد  أجهزة  نجحت  بينام  املواجهات، 

نفسها  إثبات  يف  حجام  األصغر  التشويش  وأنظمة 

أحد   Xpeller نظام  وميثل  وممكنة.  فعالة  كحلول 

 ،HENSOLDT رشكة  طورتها  التي  األنظمة  هذه 

املركبات  ملواجهة  معياري  نظام  عن  وهوعبارة 

الجوية اآللية يضم عدة مجسات مثل أنظمة الرادار 

وكامريات التصوير وأجهزة رصد الرتددات الالسلكية، 

وأنظمة  االتجاهات  تحديد  أنظمة  إىل  باإلضافة 

الخارجة  الجوية  املركبات  تحديد  بهدف  التشويش 

عن السيطرة وتدمريها. 

أربعة محاور رئيسية،  ويعتمد نظام Xpeller عىل 

هي: ”االختيار Select  والتواصلConnect  والرصد 

Detect واالشتباك Act“، حيث يتيح النظام إمكانية 

التشغيل،  بيئة  حسب  املختلفة  األنظمة  اختيار 

بطريقة سلسلة  النظام  بتشغيل  يسمح  الذي  األمر 

الرشكة  تضمن  كام  العامل.  بقاع  من  بقعة  أي  يف 

األمنية  األنظمة  مع  النظام  دمج  إمكانية  املصنعة 

ويؤكد  واحدة.  ساعة  غضون  يف  ونرشه  الحالية 

مسؤولوالرشكة أن نظام Xpeller ال يتطلب مجهودا 

أنه يستويف  التشغيل، كام  كبريا من جانب مسؤول 

الرشوط واللوائح التنظيمية، ما يجعله نظاما جذابا 

ومطلوبا من جانب املؤسسات العسكرية والتجارية.

 Xpeller أثبتت أنظمة االستشعار التي أنتجتها رشكة

كفاءتها امليدانية وقدرتها عىل رصد املركبات الجوية 

اآللية الصغرية يف الوقت املناسب من عىل مسافات 

بعيدة، األمر الذي مينح قوات املكافحة وقت كافيا 

لالستجابة والتعامل مع أي ظرف طارئ. كام تسمح 

االستشعار  أنظمة  بتمكني  بذاتها  القامئة  املنشآت 

الفاعلة.  املعنية  والجهات  املتدنية  بالرؤية  الخاصة 

كام أن دمج وسائل االستشعار املتقدم الذي يتحقق 

بفضل نظام املراقبة والتحكم الذيك يتيح مستويات 

إىل  باإلضافة  اليوم،  مدار  عىل  الدقة  من  عالية 

الحامية الليلية وال يحتاج إال لقدر قليل من التدخل 

أهم  إحدى  أن  كام  التشغيل.  مسؤول  جانب  من 

قدرته  هي   Xpeller للنظام  الرئيسية  املواصفات 

التي  الذكية  لوغاريتامته  األخطاربفضل  تقييم  عىل 

تقلل معدل اإلنذارات الخاطئة.

Xpeller

النسخة  وهوميثل   ،  Xpeller Gear الجهاز 

تسمح  التي  األجهزة  من  الوزن  الخفيفة  املحمولة 

دوريات  مثل  الحركة  الفائقة  العمليات  بتنفيذ 

 Xpeller Gear ويعمل  الخاصة.  والقوات  الرشطة 

الرصد  أجهزة  من  مكون  مزيج  عن  وهوعبارة   ،

املدمجان  التشويش  وأنظمة  الالسليك  الرتدد  ذات 

يعمل  لالرتداء،  قابلة  مدرعة  تجهيزات  داخل  معا 

عىل رصد املركبات الجوية اآللية املعادية  من عىل 

مسافات مختلفة.

جهاز  عن  وهوعبارة   Xpeller Rapid الجهاز 

املركبة  صارية  أعىل  تركيبه  يتم   nomadic متحرك 

أوصناديق النقل، وميكن نقله ونرشه بسهولة يف أي 

مكان لتنفيذ مهام املراقبة الرسيعة واملؤقتة. ويقوم 

املعادية  اآللية  الجوية  املركبات  برصد  الجهاز  هذا 

والتغلب عليها بنجاح من عىل مساقات بعيدة تُقدر 

 ،Xpeller Guard الجهاز  الكيلومرتات.  بعرشات 

يتم  الثابتة  للمواقع  مخصص  جهاز  عن  وهوعبارة 

مهام  يف  املستمر  التشغيل  عمليات  بغرض  تركيبه 

املراقبة الصعبة واملراقبة عىل نطاق واسع.

ويُعد نظام Xpeller ملواجهة املركبات الجوية اآللية 

تؤمن  التي  تطورا  األكرث  األنظمة  أهم  املعادية من 

الحامية الالزمة ضد الخروقات األمنية غري املرشوعة 

التي تنفذها املركبات الجوية اآللية الصغرية. ونجح 

النظام بالفعل يف استقطاب قدر كبري من االهتامم 

الطريان.  العسكرية ورشكات  املؤسسات  جانب  من 

 Hensoldt رشكة  النظام  تصميم  عىل  أرشف  وقد 

مجال  يف  املتخصصة  الرشكات  أبرز  من  تعترب  التي 

اإللكرتونية  األجهزة  مجال  يف  واإلبداع  التكنولوجيا 

مدينة  من  الرشكة  وتتخذ  واألمن.  بالدفاع  املتعلقة 

Taufkirchen بالقرب من ميونيخ مقرا لها.

األمنية  التهديدات  تجاه  املتزايد  القلق  ظل  ويف 

اآللية  الجوية  املركبات  تشكلها  التي  املحتملة 

بالنسبة للمجالني املدين والعسكري، مثة سوق ناشئة 

املركبات  بالتعامل مع  الخاصة  للتكنولوجيا  جديدة 

وبلغة  ومتزايدا.  رسيعا  منوا  تحقق  اآللية  الجوية 

يف  إما  منتج   200 من  أكرث  هناك  أن  نجد  األرقام، 

الخرباء  ويتوقع  الفعيل.  التطوير  أوقيد  األسواق 

إىل  العامل  مستوى  عىل  املسلحة  القوات  تعمد  أن 

مجال  يف  املالية  املخصصات  من  املزيد  استثامر 

االصطناعي  الذكاء  مثل  املتقدمة  القدرات  تطوير 

اآللية  واألجهزة   Artificial Intelligence AI

املضادة. ويف ظل تسارع خطوات التطوير يف الوقت 

الجوية  املركبات  تصبح  أن  الخرباء  يتوقع  الراهن، 

اآللية املضادة جزءا ال يتجزأ من العمليات الجوية 

الكربى  الحروب  كبريا يف  تلعب دورا  وأن  املشرتكة، 

واملحدودة يف املستقبل أيضا.
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 Koc وهي إحدى رشكات مجموعة ،Otokar قامت

Group، التي توجد مركباتها العسكرية يف الخدمة 

لدى ما يقرب من 55 جهة مستخدمة لها يف خمس 

تصميمها  من  العسكرية  املركبات  برتويج  قارات، 

وإنتاجها، وكذلك أنظمة األبراج، وقدمت معلومات 

عن قدرات وإمكانيات أنظمتها الربية يف املعرض.

عام أوتوكار  قال رسدار غورغوج مدير  جهته  من 

مكانتها  تعزيز   Otokar رشكة  ”تواصل   :Otokar

التقني  تفوقها  بفضل  الدولية  الدفاع  صناعة  يف 

يزيد  وما  التصميمية،  وقدراتها  الهندسية  وقوتها 

العسكرية.  املركبات  يف  الخربة  من  عاًما   30 عن 

وقد تم حتى اآلن تصميم أكرث من 30,000 مركبة 

واحتياجاتهم  املستخدمني  توقعات  لتلبية  عسكرية 

ملواجهة التهديدات الراهنة واملستقبلية، كام يجري 

املهام  من  عدد  يف  ونشاط  بفاعلية  استخدامها 

املتنوعة ويف مناطق مختلفة، ونحن نهدف إىل زيادة 

معرض  لنا  وفر  وقد  الالتينية،  أمريكا  يف  حضورنا 

عمالئنا  مع  لاللتقاء  جيدة  فرصة  الدويل   LAAD

املحتملني.“

بصفتها   ،Otokar أن  عىل  رسدار غورغوج   وأكد 

مورًدا مسجًال يف منظمة حلف شامل األطليس واألمم 

املتحدة، عىل استعداد لتصنيع املركبات مبا يتوافق 

مع االحتياجات يف أمريكا الالتينية.

حول  كربى  اكتساب خربة  من  متكّنا  ”لقد  وأضاف: 

املنطقة  هذه  وتوقعات  الحتياجات  االستجابة 

بالخدمة  تقوم  التي  العسكرية  املركبات  خالل  من 

منتجاتنا  مجموعة  ترويج  إىل  وباإلضافة  حاليًا.  هنا 

فرص  عن  أيًضا  بحثنا  املعرض،  خالل  الواسعة 

عمليات  توطني  أجل  من  صناعي  تعاون  إلقامة 

أيًضا  ونحن  املنطقة،  يف   Otokar مركبات  دعم 

التكنولوجيا  نقل  مرشوعات  لتقييم  استعداد  عىل 

والتصنيع املحلية“.

تشتهر Otokar بخربتها يف تصميم وتطوير وتكامل 

مجال  يف  واملنصات  املركبات  أنواع  لجميع  النظام 

املركبات الربية ضمن صناعة الدفاع. وتقوم الرشكة 

املركبات  من  واسعة  مجموعة  وتصنيع  بتصميم 

املدرعة التكتيكية، مبا يف ذلك  URAL ذات الدفع 

Otokar
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الرباعي، وCOBRA وCOBRA II وKAYA II و

 ARMAالسدايس، و الدفع  ISV وARMA  ذات 

ذات الدفع الثامين. ومنتجاتها معروفة بقدرتها عىل 

البقاء ومتانتها، وميزاتها التكتيكية والفنية العالية، 

واأللغام،  البالستية  القذائف  العالية ضد  والحامية 

وتشمل هذه املركبات:

URAL: وهي ناقلة جند مدرعة جديدة، مع منصة 
مبجموعة  وتتميز  االستخدامات،  متعددة  معيارية 

الصعبة.  املهام  متطلبات  تلبي  مبتكرة،  ميزات 

حامية  جوانبه  جميع  من  املدرع  الهيكل  ويوفر 

التهديدات املختلفة، كام تسهم  كاملة للجنود من 

املساحة الداخلية الوفرية للمركبة، واملقاعد املريحة 

بالحجم الكامل، ونظام التعليق النابيض اإلهليلجي، 

وحجم اإلطارات األكرب ضمن فئتها، يف توفري الراحة 

الفائقة لألفراد أيًضا يف مركبة URAL. كذلك يساعد 

التصميم املُحّسن املعياري للهيكل عىل العديد من 

التكوينات واألشكال، وعىل تركيب مختلف األسلحة 

/ املعدات التي تتطلبها املهامت املتنوعة، ومن هنا 

تكتمل فلسفة ”مركبة واحدة لعمليات متعددة“.

تتمتع  متميزة  مدرعة  مركبة  وهي   :COBRA
مبرونة حركية فائقة وقدرة عىل البقاء. وتوفر زوايا 

أحادي   COBRA مركبة  لهيكل  املُحّسنة  الجسم 

واملكونات  للطاقم  رائعة  بالستية  حاميًة  الطبقة 

منصة  عن  عبارة  واملركبة  الحيوية.  امليكانيكية 

مختلف  ألداء  تكييفها  ميكن  األغراض  متعددة 

أفراد،  حاملة  كونها  ذلك  يف  مبا  واملهام،  األدوار 

ومنصة لألسلحة، واستطالع ألسلحة الدمار الشامل 

 ،NBC والكيميائية )  والبيولوجية  النووية  (املواد 

املتقدم،  األمامي  والرصد  األرضية،  املراقبة  ورادار 

برمائية  ميزة  القيادة مع  واإلسعاف، ومناذج موقع 

اختيارية. وتعمل COBRA - بصفتها منصة أثبتت 

فعاليتها يف القتال - يف الخدمة الفعلية لدى القوات 

يف  تعمل  حيث  العامل،  أنحاء  جميع  يف  املسلحة 

مناطق ومناخات متنوعة.

KAYA: ُصممت ناقلة الجنود والحموالت املقاومة 
لأللغام KAYA خصيًصا لتوفري الحامية من األلغام 

ظروف  جميع  يف  للقوات  الباليستية  والقذائف 

الحركة  يف  عالية  مرونة  ضامن  مع  التضاريس، 

والتنقل، وسهولة يف التعامل وراحة فائقة للطاقم. 

وهي  الطاقم،  من  فرًدا   12 املركبة  سعة  وتبلغ 

واملتفجرات  األلغام  من  محمية  مبقاعد  مصممة 

 KAYA تعزيزاً لحامية القوات. وميكن تهيئة مركبة

بفضل  وذلك  لأللغام  مقاومة  بضائع  كحاملة 

تصميمها املعياري.

الداخيل  األمن  مركبة  وتطوير  تصميم  تم   :ISV
ويوجد  العام.  األمن  مهام  مختلف  لتنفيذ   (ISV)

وتعترب  األفراد،  حاملة  نوع  مختلفان:  نوعان  منها 

الخطرة،  املناطق  يف  األفراد  لنقل  املناسب  الحل 

الذي  النوع  أما  الدروع.  حامية  من  عاٍل  مبستوى 

للسائق  كابينة  فيضم  مايئ  مدفع  عىل  يحتوي 

املقدمة،  يف  املدرع  الفوالذ  من  مصنوعة  واملشّغل 

تم  وقد  خلفها.  املايئ  املدفع  معدات  وجود  مع 

تزويد املركبة مبحرك إضايف موجود يف الخلف لدفع 

مضخة املياه التي تشغل النظام.

العجالت  متعددة  معيارية  مركبة  وهي   :ARMA

وتقنية  تكتيكية  ميزات  ذات  الجديد،  الجيل  من 

الفائقة  والتنقل  الحركة  مبرونة  وتتصف  فائقة. 

والحامية العالية ضد األلغام والقذائف الباليستية، 

من  أسلحة  أنظمة  وإدماج  تكامل  وخيارات 

 ARMA يجعل  مام  والعايل،  املتوسط    العيارين 

ساحات  يف  الحديثة  الجيوش  خدمة  عىل  قادرة 

السالم  حفظ  عمليات  وتنفيذ  الحقيقية،  املعارك 

التضاريس  أنواع  أصعب  يف  اإلنسانية،  واإلغاثة 

والظروف املناخية.

السدايس،  الدفع  ذات   ARMA مركبات  تتوافر 

مثل  والتكوينات؛  التصاميم  من  مختلفة  بأنواع 

وسيارة  قيادة،  ومركز  أفراد، وحاملة مشاة،  حاملة 

 ،CBRN إسعاف، واستطالع ألسلحة الدمار الشامل

وتدريب السائقني، واالستطالع، مع قدرات برمائية 

اختيارية.

فتتوافر  الثامين،  الدفع  ذات   ARMA مركبة  أما 

بأنواع مختلفة من التصاميم واألشكال، مثل حاملة 

األفراد، ومركبة املشاة القتالية، وناقلة مدفع الهاون، 

قصري  الجوي  والدفاع  الجوالة،  املدفعية  وناقلة 

ومتوسط   املدى، ومركز القيادة، مع خيار الخاصية 

الربمائية.
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وقد تم تصميم اآللية Marauder، التي يصل وزنها 

مركبة  تكون  بحيث  فريدة  بطريقة  طنا،   15 إىل 

برية مدرعة قابلة للتعديل لتكون إما حاملة أفراد 

وتصل  فائقة.  حركة  بخفة  تتمتع  قتالية  أومركبة 

رسعة املركبة القصوى إىل 120 كيلومرتا يف الساعة 

فوق الطرق الوعرة وغري املمهدة. ووصف برنامج 

Top Gear الذي تقدمه دار اإلذاعة الربيطانية ”يب 

ميكن  مركبة  ”أصعب  بأنها  املركبة  هذه  يس“  يب 

عىل  املركبة  وتقف  العامل“،  مستوى  عىل  إيقافها 

ومقصورة  ركابها  مقصورة  إىل  ميتد  مدرع  هيكل 

طاقمها لحامية املركبة ضد عدد كبري من العمليات 

أي  ضد  الطاقم  حامية  أي  املختلفة،  الهجومية 

.AK-47 هجوم باملدفع الرشاش

جانبي  انفجار  تحمل  أيضا  املركبة  وتستطيع 

أوالقنابل  الناسفة  البدائية  العبوات  (باستخدام 

املزروعة عىل جانبي الطريق) يعادل 50 كيلوجراما 

للحرب  بالنسبة  ميزة مهمة  وتلك  املتفجرات،  من 

من  الشاملية  املناطق  شهدتها  التي  املتكافئة  غري 

أيضا   Marauder املركبة  تجهيز  وجرى  البالد. 

الذي  األمر  لالنفجارات،  مضادة  خاصة  مبقاعد 

نتيجة  لإلصابة  التعرض  إمكانية  الطاقم  يجنب 

أسفل  اللغم  أوانفجار  الجانبي  االنفجار  تسارع 

املصممني  اهتامم  يؤكد  وهذا  املركبة.  هيكل 

األرواح  حامية  عىل  قادرة  مركبة  بناء  برضورة 

البرشية إىل أبعد الحدود.

هائلة  نريانية  قوة   Marauder املركبة  وتؤمن 

وميكن  الثقيلة،  الهجامت  ضد  طاقمها  لحامية 

التسلح.  أنظمة  من  كبرية  مبجموعة  تزويدها 

بربج  مجهزة  هذه  الخاصة   Marauder ومركبات 

 snake head أفعى  رأس  شكل  عىل  مدفعية 

turret أردين الصنع مجهز مبدفع رشاش عبار 7,62 

ملليمرتا.

مجلس  رئيس  نائب   ،Eric Ichikowitz ورصح 

”من  بأن   ،Eric Ichikowitz ب  األقدم  اإلدارة 

دواعي رسور الرشكة أن تعمل جنبا إىل جنب سالح 

 Marauder الجوالنيجريي، ويعد رشاء ونرش املركبة

األمن  بتعزيز  املستمر  الطرفني  التزام  عىل  دليال 

القومي وقدرات األمن الداخيل يف نيجرييا“.

ال  النيجريية  الحكومة  ”أن   Ichikowitz وأضاف 

تدرك دورها القيادي يف مهام حفظ السالم الخاصة 

أفريقيا“  غرب  لدول  االقتصادية  ”املجموعة  ب 

كيفية  أن  أيضا  تدرك  بل  فحسب،   ECOWAS

للتحديات  املتطورة  الطبيعة  مع  بقوة  التعامل 

حركات  مثل  التهديدات  تشكلها  التي  اإلقليمية 

التمرد املنظمة“.

وأردف قائال ”إننا نتطلع لبناء عالقة قوية ومستمرة 

من أجل دعم القوات املسلحة النيجريية عن طريق 

من  عال  قدر  وعىل  متقدمة  بأنظمة  تزويدها 

Marauder
Paramount Group
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النيجريية  األمامية  الخطوط  تعزيز  بهدف  االبتكار 

إن   Ichikowitz وقال  واألمن“  الدفاع  حيث  من 

”تعزيز األمن يؤدي إىل تعزيز النمواالقتصادي، وإن 

 Paramount تطرحه رشكة  الذي  القوي  النموذج 

ميكن أن يلعب دورا مهام يف تعزيز قدرات التصنيع 

القاعدة  تنويع  يف  املساهمة  ثم  ومن  املحيل، 

هي  تلك  جديدة  عمل  فرص  وإيجاد  االقتصادية 

استمرار  يف  بأهميتها  نؤمن  التي  املشرتكة  الجهود 

نيجرييا يف املحافظة عىل مسارها“.

 Paramount Maritime رشكة  تلقت  وقد 

طلبات   Paramount Group ملجموعة  التابعة 

لرشاء العرشات من الزوارق القاسية القابلة للنفخ 

جانب  من  محاولة  يف   2018 عام  يف   (RHIBs)

البحرية النيجريية للدفاع عن اقتصادها ورشيطها 

الالزم  العسكري  التدريب  ومواصلة  الساحيل 

والداوريات  اإلنقاذ  وعمليات  الخاصة  للقوات 

وحامية موارد الدولة من النفط والغاز.

Marauder

تعترب املركبة Marauder آلية قوية متينة تتميز 

بحيث  تصميمها  وجرى  والرسعة،  الحركة  بخفة 

 4,500 إىل  تصل  أوزان  حمل  عىل  قادرة  تكون 

كيلوجراما. وتؤمن املركبة مرونة فائقة عند اختيار 

األسلحة واملعدات الالزمة تبعا لطبيعة املهمة.

بقدرتها عىل حمل خزانات وقود  املركبة  وتتميز 

إضافية ومياه ومهامت قتالية، وميكن استخدامها 

أوالعمليات  املدى  البعيدة  الداوريات  أعامل  يف 

تجهيز  وميكن  الرسيع.  االنتشار  بقوات  الخاصة 

وعدد  أوالليلية  النهارية  الرؤية  بأجهزة  املركبة 

من  املركبة  لتمكني  االستشعار  أنظمة  من  إضايف 

العمل عىل مدار اليوم بشكل متواصل.

وميكن  فائقة  مبرونة   Marauder املركبة  تتميز 

ومدرعة  مجهزة  أفراد  حاملة  لتكون  تعديلها 

أوكمركبة قتالية مدولبة قوية عند إضافة أنظمة 

حمل  املركبة  وتستطيع  إليها.  املناسبة  التسلح 

إىل  باإلضافة  األمام  يف  فردين  من  مكون  طاقم 

مثانية جنود بكامل أسلحتهم يف الخلف. وتتوافر 

وجود  مع  واملزيدة،  العادية  بنسختني:  املركبة 

القيادة  مجموعة  حيث  من  مختلفة  خيارات 

والتصفيح.

حيث  من  جدارتها   Marauder املركبة  أثبتت 

الالزمة ضد  الحامية  تأمني  املستقلة عىل  قدرتها 

ال  مادة  من  كيلوجرامات   8 وزن  حتى  األلغام 

أسفل  مكان  أي  يف  االنفجار  الشديدة   TNT

الهيكل وانفجار بعبوة تصل إىل 14 كيلوجرامات 

من مادة ال TNT أسفل أي من العجالت األربع. 

وتم تزويد املركبة مبقاعد مصممة ضد االنفجارات 

ملنع أي إصابات نتيجة تسارع االنفجار الجانبي 

وميكن  املركبة.  هيكل  أسفل  اللغم  أوانفجار 

إضافة دروع إضافية لتأمني الحامية الالزمة ضد 

عىل  املواصفات  تلك  وتؤكد  معينة.  تهديدات 

وهوالتصميم  للمركبة،  املفتوح  التصميم  أهمية 

الذي يؤهلها للتعديل والتطوير تبعا الحتياجات 

املهمة ومتطلبات الحرب الحديثة.

دار  تقدمه  الذي   Top Gear برنامج  وصف   

اإلذاعة الربيطانية ”يب يب يس“ هذه املركبة بأنها 

”أصعب مركبة ميكن إيقافها عىل مستوى العامل“، 

وتقف املركبة عىل هيكل مدرع ميتد إىل مقصورة 

ركابها ومقصورة طاقمها لحامية املركبة ضد عدد 

كبري من العمليات الهجومية املختلفة، أي حامية 

 AK-47 الطاقم ضد أي هجوم باملدفع الرشاش

وتستطيع  ممتازة  حركة  بخفة  املركبة  وتتمتع 

الطبوغرافية  التضاريس  من  نوع  أي  اجتياز 

املركبة  نقل  وميكن  تدعولالعجاب.  برسعة 

يس130-  الثقيل  النقل  طائرة  طريق  (عن  جوا 

إىل  الحاجة  دون  ”تشينوك“)  املروحية  والطائرة 

تجهيزات كبرية.
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Gripen

. 9LV Mine Countermeasure Vessel MCMV

املعرض  داخل  جناحها  يف   Saab رشكة  وعرضت 

العالية  التقنية  ذات  املنتجات  من  كبرية  مجموعة 

الثالثة:  املسلحة  القوات  أفرع  متطلبات  لتلبية 

بعض  استخدام  ويجري  والجوية.  والربية  البحرية 

هذه األنظمة بالفعل يف أمريكا الالتينية مثل النظام 

القصري  بالليزر  املوجه  الصواريخ  ونظام   RBS 70

الذي   RBS 70 NG منه  الجديد  والجيل  املدى 

عرضت  كام  مؤخرا.  الربازييل  الجيش  عليه  حصل 

الرشكة أيضا أجهزة التدريب واملحاكاة يف إطار عقد 

للتدريب الحي جرى توقيعه مع البحرية الربازيلية 

يف عام 2007 لتوريد أجهزة املحاكاة الخاصة بالسالح 

التقاط صور  من  املعرض  زوار  كام متكن  املحمول. 

من داخل مقصورة القيادة الخاصة بنموذج الطائرة 

الخاص  الطريان  محاكاة  جهاز  وزيارة   Gripen

بالطائرة.

عالوة عىل ذلك، عرضت رشكة Saab كاسحة األلغام 

 Mine Countermeasure Vessel MCMV

الرادار املنصوب  البحرية وعائلة  الرادارات  وأنظمة 

واملركبة  األسلحة  يف  التحكم  وأنظمة  السطح  عىل 

Double Eagle التحت-سطحية التي ميكن التحكم 

والنظام  املعركة  9LV إلدارة  والنظام  بُعد  فيها عن 

الصاروخي RBS15 املضاد للسفن.

حديثة  مقاتلة  طائرة   Gripen C الطائرة  تعترب 

األداء  بني  التام  التوازن  تحقق  املهام  متعددة 

التشغييل املميز واألنظمة ذات التقنية العالية وقلة 

السعر والرشاكة الصناعية. وقد تم تصميم الطائرة 

بحيث تكون متوافقة للعمل بصورة تامة مع بقية 

(الناتو)،  األطليس  شامل  لحلف  التابعة  األسلحة 

الحلف،  قادها  التي  العمليات  يف  الطائرة  ونجحت 

ومهام  العديدة  الجوية  املناورات  إىل  باإلضافة 

املراقبة الجوية.

Saab
LAAD
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 Gripen E الطائرة  سلسلة  تطوير  جرى  وقد 

والتغلب  املتقدمة  املستقبلية  التهديدات  ملواجهة 

عليها، وتم تصميمها خصيصا لخدمة العمالء الذين 

يتعرضون ألخطار أكرب أوالراغبني يف تأمني أراضيهم 

محرك  عىل  السلسلة  هذه  حصلت  وقد  الشاسعة. 

عىل  وقدرتها  مداها  زيادة  وجرى  قوة،  أكرث  جديد 

حمل عدد أكرب من األسلحة واألجهزة الهجومية. كام 

حصلت الطائرة أيضا عىل جهاز رادار جديد يعمل 

 AESA-radar الفعال  اإللكرتوين  املسح  مبصفوفة 

البحث  ملهام  الحمراء  تحت  باألشعة  يعمل  ونظام 

اإللكرتونية  للحرب  للغاية  متطورة  وأنظمة  والتتبع 

واالتصاالت باإلضافة إىل تحقيق وعي ميداين فائق.

األلغام،  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة  نرش  جرى 

جديدة  حاجة  أفرز  ما  للغاية،  متقدم  وبعضها 

 Mine لأللغام  املضادة  األساليب  أنظمة  إىل 

وتتمتع   Countermeasures (MCM) systems

رشكة Saab بخربة متتد إىل عرشات السنني يف مجال 

 Mine Countermeasures األلغام  كاسحات 

Vessels MCMVs واألنظمة املتعلقة بها.

السويدية   MCMV 47 األلغام  كاسحات  وتعترب 

األلغام  وكاسحة   Kosterو  Landsort طراز  من 

أثبتت  التي  الكاسحات  من   Bedok السنغافورية 

والكاسحة  العامل.  مستوى  عىل  وجدارتها  طفاءتها 

 sandwich مصنوعة من مادة شطرية MCMV 47

 reinforced املقوى  البالستيك  من   material

تركيبية/ألياف  مواد  من  املصنوع   plastic GRP

أنها  منها  جمة  بفوائد  تتمتع  مادة  وهي  زجاجية، 

غري مغناطيسية باملرة. 

تشمل منتجات رشكة Saab الرادارات الجوية والربية 

والبحرية التي تغطي أي نوع من االحتياجات، بدءا 

السطحي  والدفاع  املدى  القصري  الجوي  الدفاع  من 

وانتهاءا باملراقبة الجوية البعيدة املدى. وتم تطوير 

البيئات  بأصعب  يتمتع  بلد  يف  الرادارات  تلك 

تحديات  إىل  باإلضافة  األرض،  وجه  عىل  البحرية 

والرياح، وجرى  والجليد  الثلج  مثل  أخرى  موسمية 

البحرية  سالح  مع  الوثيق  بالتعاون  التطوير  هذا 

تلبي  يك  الرادارات  تلك  املليك، وصممت  السويدي 

رادارات  وتؤمن  صعبة.  ساحلية  بيئة  أي  متطلبات 

الالزم  امليداين  الوعي   Sea Giraffeو  Giraffe

لحامية أي مواقع عسكرية.

رشكة  أنتجتها  التي   Sea Giraffe رادارات  وتعترب 

للجيش  تابعة  أمنية  ثالثة مشاريع  Saab جزءا من 

أويجري-   – وجرى  األمريكيني،  الداخيل  واألمن 

من  طرازات  ست  منت  عىل  لرتكيبها  عليها  التعاقد 

يف  الرادارات  وستقوم  األمريكية.  البحرية  القطع 

املرشوع AN/SPN-50 بدعم مهمة التعبئة الجوية 

الحركة  سالمة  تأمني  أجل  من  السفن  منت  عىل 

الجوية يف البحر. 

 9LV البحرية  املعارك  بنظام  الخاصة  الحلول  توفر 

للقيادة  متكاملة  خدمة   Saab رشكة  أنتجتها  التي 

والسيطرة واالصتاالت والحاسب اآليل واالستخبارات 

املنصات  من  فئة  لكل   C4I واالستطالع  واملراقبة 

وزوارق  الحربية  الزوارق  من  بدءا  البحرية، 

الطائرات،  وحامالت  باملدمرات  وانتهاء  الداوريات، 

مبكافحة  املكلفة  والسفن  الغواصات  إىل  باإلضافة 

القرصنة واألمن واملراقبة. وميثل النظام 9LV إلدارة 

كبري  لعدد  بالنسبة  والتحكم  القيادة  مركز  املعركة 

من القطع البحرية السطحية املتقدمة والغواصات. 

وقد أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية مؤخرا أن االختيار 

الالزمة  األنظمة  لتأمني   Saab رشكة  عىل  وقع  قد 

Pohjanmaa- طراز  من  جديدة  زوارق  ألربعة 

مرشوع  إطار  يف  الفنلندية  للبحرية  تابعة   class

Squadron 2020 الشهر املايض. ويف شهر يناير عام 

عدة  لتسليم   Saab االختيار عىل رشكة  وقع   2018

أنظمة مثل النظام 9LV إلدارة املعركة  وطوربيدات 

التحديث  برنامج  لخدمة  الوزن  خفيفة  جديدة 

 Hamina-class الخاص بزوارق الصواريخ من طراز

التابعة للبحرية الفنلندية.

عىل   RBS15 Gungnir اسم   Saab أطلقت رشكة 

الجيل الجديد من النظام RBS15 ، وتستخدم فئة 

 RBS15 Gungnir النظام  من  السطحي  اإلطالق 

كليا  الجديد   RBS15 Mk4 السطحي  الصاروخ 

الدفاعي  االخرتاق  وتعزيز  املدى  إطالة  بهدف 

والحامية اإللكرتونية، باإلضافة إىل استخدامه كجهاز 

متقدم للبحث عن األهداف، األمر الذي يسمح له 

الظروف  عنه  النظر  بغض  أي هدف  مع  باالشتباك 

تؤمن  املميزات  تلك  أن  الخرباء  ويرى  املحيطة. 

نوعية  حيث  من  كبرية  تكتيكية  مرونة   للصاروخ 

وطبيعة االستخدام.

 Diehl Defence GmbHو Saab وتتعاون رشكتا 

 RBS15 الصاروخ إنتاج عائلة  Co. KG & معا يف 

والبطاريات  املختلفة  البحرية  أسلحة  تخدم  التي 

وفنلندا  للسويد  التابعة  الجوية  والقوات  الساحلية 

مل  أخرى  ودولة  وتايلند  وكرواتيا  وبولندا  وأملانيا 

يُفصح عن اسمها، وهوما يؤرش للطلب املتزايد عىل 

هذه النوعية من الصواريخ.
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الدفاع  يف  رائدة  فرنسية  رشكة  لكونها  ونظرًا 

الربي ورشيًكا لقوات األمن، تقدم Nexter حلوًال 

موثوقة ومبتكرة وقابلة للتكوين والتعديل، لتلبية 

متطلبات املراقبة امليدانية للعمالء.

ويف مجال املدفعية، سلطت Nexter الضوء عىل 

مهارات تكامل وإدماج األنظمة، من خالل تقديم 

عيار  الحركة  ذاتية   CAESAR ملدفعية  منوذج 

155، املثبتة عىل هيكل شاحنة ذات دفع سدايس، 

وتعمل لدى عدة جيوش، وقد طلبتها الدمنارك يف 

نسختها ذات الدفع الثامين.

عيار  الحركة  ذاتية  الهاوتزر  مدفعية  نرش  تم 

باستمرار  الفرنسية  القوات  قبل  من  ملم   155

عام  الخدمة  دخولها  منذ  القتالية  العمليات  يف 

يف  وحالياً  ومايل،  وأفغانستان  لبنان  يف   ،2009

جميع  يف  معروفة   CAESAR ومدفعية العراق. 

أنحاء العامل بأنها تحقق أفضل توازن بني بساطة 

الحركة  ومرونة  جهة،  من  املقطورة  املدفعية 

املدفعية  نظام  يف  البقاء  عىل  والقدرة  والتنقل 

الذاتية الحركة.

كاملة  حلوًال  للعمالء   CAESAR مدفع  يوفر 

الطيف، مرنة وقابلة للنرش وبأسعار معقولة بدعم 

 CAESAR ميزات  تنحرص  ال  مبارش.  غري  ناري 

مستوى  بأقل  أيضا  يتميز  بل  فحسب،  الدقة  يف 

املدفعية  لنظام  السوق  يف  الصيانة  لتكاليف 

من  نظام   300 من  أكرث  طلب  تم  وقد  املتنقلة. 

مدفعية CAESAR من قبل خمس دول مختلفة.

طراز  املدفع  عىل  االطالع  من  أيًضا  الزوار  متكن 

105LG عىل منصة عرض Nexter، وهذا املدفع  

التدخل  لقوات  مصمم  ملم،  عيار105   105LG1

مركبة  بواسطة  جره  وميكن  الرسيع.  الفعل  ورد 

 PUMA مثل  مروحية  بواسطة  أونقله  خفيفة 

طائرة  بواسطة  باملظالت  أوإنزاله   ،  Bell 212أو

ويبلغ   ،C130 HERCULES مثل تكتيكية  نقل 

مداه األقىص 17 كم. تسمح هذه املرونة الشديدة 

املدفع  وزن  إىل  تعود  والتي  والتنقل،  الحركة  يف 

أي  يف  املدفع  بنرش  كغ)،   1,650) املنخفض 

تعقيده،  مدى  عن  النظر  بغض  عمليايت  مرسح 

من الغابات إىل الجبال. ويكفي طاقم مكون من 

Nexter
LAAD

خمسة أفراد إلحضاره إىل البطارية خالل أقل من 

ثانية، وللحفاظ عىل معدل إطالق للنريان  ثالثني 

أويل ال يقل عن 12 طلقة يف الدقيقة.

وكفاءته  القتالية  قدرته   105LG1 مدفع  أثبت 

الفرنيس،  الجيش  لدى  استخدامه  خالل  من 

ويتم استخدامه حالياً من قبل جيوش سنغافورة 

وماليزيا  وكندا  وبلجيكا  وإندونيسيا  وتايالند 

وكولومبيا.

املركبات  مجال  يف  خربتها   Nexter عرضت 

 TITUS Mission املدرعة من خالل منوذج من

مع  للتكيف  قابل  وهوحل   Orchestration

جميع أنواع املهام وعىل جميع أنواع التضاريس. 

تم تجهيز هذا اإلصدار من املركبة املدرعة ذات 

 ،FINDEAGLE مبجموعة  السدايس  الدفع 

التي تسهم يف زيادة الفائدة من استخدام موارد 

يشتمل  طيار.  بدون  االستطالع  طائرات  مثل 

مربوطة   UAS طيار  بدون  طائرتني  عىل  النظام 

حيث  مركبة  عىل  حملهام  يتم  مربوطة،  وغري 

مستقل.  بشكل  واستعادتهام  منها  إطالقهام  يتم 
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بواسطة  طيار  بدون  الطائرتان  هاتان  ُصنعت 

Nexter Robotics ويتم التحكم فيهام باستخدام 

برمجيات FINDEAGLE سهلة االستخدام، دون 

سهلة  معدات  بفضل  للمركبة  كبري  تعديل  أي 

الرتكيب.

مبجموعة   FINDEAGLE برمجيات  وتتمتع 

التكيف مع املهام: من  القدرات عىل  واسعة من 

والحامية  اللوجستية،  والقافلة  الطرق،  تطهري 

الذاتية للمركبات، واالستطالع، والتهديف، وتقييم 

بدون  (بالطائرات   GPS املواقع األرضار، وتحديد 

طيار الخفيفة)، واملراقبة البعيدة املدى للمناطق 

امللوثة، وأخذ العينات. وهذا أيضاً يقلل من تعرض 

الطاقم للخطر، وبقاء الوحدات تحت الدروع، كام 

توفر إمكانية الوعي الظريف.

عرضت  فقد  لالبتكار،  دافعة  قوة   Nexter متثل 

 NERVA minirobot الصغري  الروبوت 

والحموالت املختلفة التي ميكن تجهيزه بها. وهذا 

الوظائف  متعدد   minirobot الصغري  الروبوت 

أوالبحث  األلغام  أوإزالة  لالستطالع  ومناسب 

الزائرون  ويستطيع  الناسفة،  العبوات  مهام  عن 

نظام  باختبار   Nexter منصة  يف  يقوموا  أن  أيضاً 

 Nexter Digital Sandbox القرارات  دعم 

واملراقبة  بالتحضري  لهم  سمح  الذي   ،FINDMP

النهاية.  يف  املهام  أنواع  من  نوع  أي  وتحليل  آنيّاً 

ويتيح نظام إعداد املهام FINDMP فرصة العمل 

التعاوين لتسهيل وترسيع عملية اتخاذ القرار أثناء 

الفضل  ويرجع  املهمة.  وإدارة  واإلعداد  التدريب 

يف هذا االبتكار التقني إىل ثالث ميزات جديدة.

 Masa SWORD برمجيات  دمج  هي  األوىل 

له  الذي   ،Sandbox نظام  يف  البنائية  للمحاكاة 

املهمة.  وتقييم  التكتييك  التدريب  هام  هدفان، 

والثانية هي ربط Sandbox بنظام إدارة املعركة 

لنقل أوامر املعركة إىل نظام إدارة املعركة (لتوفري 

الوقت وتجنب األخطاء) ولتقدم أعامل املناورات.

 Nexter أداة  هي  الثالثة  امليزة  أن  حني  يف 

 Training›s Reconstruction Building

Reconstruction ORBI ، والتي تساعد القوات 

 ORBI يحتوي  لتدخالتها.  التحضري  عىل  الخاصة 

عىل أداة برمجية تسمح خالل دقائق بإعادة بناء 

ثاليث األبعاد للجزء الداخيل من مبنى أوغرفة من 

معلومات ثنائية األبعاد مثل الصور أوالرسومات. 

األبعاد يف  ثالثية  رؤية  ذلك  بعد   ORBI ويعرض

للمستخدم  Google ويسمح  لـ  االفرتايض  الواقع 

باالنتقال إىل الداخل.

واسعة  الضوء عىل مجموعة  تسليط  تم   ، وأخرياً 

ذخرية  من  مبارشة  املعرض،  يف  الذخائر  من 

متوسطة  والقذائف  مل،   155 عيار  املدفعية 

والذخرية  القتالية،  الدبابات  وقذائف  العيار، 

البحرية، والقنابل اليدوية.

CAESAR

(باإلضافة  الدمنارك 15  ، طلبت  األخرية  اآلونة  يف 

 CAESAR  إىل 6 كخيار) نظاماً مدفعياً من طراز

كام  سدايس.  دفع  ذات  شاحنة  هيكل  عىل  مثبتاً 

 CAESAR مدفع  خالل  من   -  Nexter تلبي 

املتطلبات   - الدفع  مثانية  شاحنة  عىل  املثبت 

الحالية واملستقبلية للجيش الدمناريك.

CAESAR®

             8x8
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وقد حظيت مسرية التميز يف دولة اإلمارات برعاية 

ومتابعة صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

حاكم ديب، رعاه الله، وأخيه صاحب السموالشيخ 

محمد بن زايد ال نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

تعزيز  بهدف  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

تنافسية دولة اإلمارات يف مجاالت التنمية وتحقيق 

دعم  عىل  عالوة  البرشية،  لرثوتها  النموواالزدهار 

والتميز  لإلبداع  عاملية  كوجهة  املميزة  مكانتها 

واملامرسات املبتكرة».

سمحت «جائزة القوات املسلحة للتميز واإلبتكار» 

لعام 2018 بخلق مناخ تنافيس رشيف بني مختلف 

« »
..

. :
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رشوط  عليهم  تنطبق  الذين  من  التنظيمية  العسكرية  الوحدات 

الجائزة  اكتشفت  حيث  الوحدة   لتمثيل  يؤهلهم  ومبا  املشاركة، 

كوكبة من األفراد والضباط املبتكرين وتقديم الحلول املبتكرة للعديد 

واستثامرها  البرشية  والطاقات  املواهب  واكتشاف  التحديات  من 

مبا يحقق املردود اإليجايب للقوات املسلحة وهذا ما قاله صاحب 

نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  السموالشيخ 

القائد األعىل للقوات املسلحة،عند تكريم الفائزين بالدوره األوىل 

بالجائزة عندما أكد عىل حرص القيادة الحكيمة عىل ترسيخ ثقافة 

التميز واالبتكار يف جميع املجاالت، واالرتقاء مبستوى األداء املؤسيس 

وتعزيز نهج الجهات الحكومية لتكون بيئة حاضنة ومحفزة لإلبداع 

واالبتكار وأعرب صاحب السموويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، عن فخر الوطن واعتزازه بأبنائه أصحاب اإلنجازات 

والعسكرية  املدنية  الدولة  أداء مؤسسات  يرتقون مبستوى  الذين 

دامئاً  والسعي  الجهود  بذل  مواصلة  عىل  الفائزين  سموه  وحث 

نحوالتميز واالبتكار، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والنجاح.

هيئة  رئيس  الجابري  سعيد  مبارك  الدكتور  الركن  العميد  أعرب 
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العليا  اللجنة  ورئيس  املعلومات  وتقنية  االتصاالت 

تلقاها  التي  السامية  للرعاية  تقديره  عن  للجائزة 

دعم  من  واإلبتكار  للتميز  املسلحة  القوات  جائزة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

القائد األعىل للقوات املسلحة،  عهد أبوظبي نائب 

حمد  الركن  الفريق  معاىل  من  املستمره  واملتابعه 

محمد ثاين الرميثي رئيس اركان القوات املسلحة مام 

دفع جائزة القوات املسلحة للتميز واإلبتكار  قدماً 

حتى  أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر منذ 

القوات املسلحة  دورتها األوىل  ألنها  تحمل اسم  

تقدير  محل  وهي  املتني  وسياجه  الوطن  حصن 

وتعد  إمارايت  لكل  واعتزاز  فخر  ومصدر  وإجالل 

مبثابة تاجٍ يتألأل رشفاً ووساماً  عىل صدورنا، باعتبارها 

من أهم عنارص القوة الشاملة للدولة ألنها تشكل 

ضامن  يف  والدرع  الردع  والفاعل  الحاسم  الجانب 

بقاء الدولة والحفاظ عىل أمنها واستقرارها وسيادتها 

عىل  الوطنية  ومصالحها  ومكتسباتها  وانجازاتها 

املستوى اإلقليمي والدويل .

وقال سعادته إن نجاح الجائزة مستمد من عاملني 

تعزيز  املؤثر يف  تلخيصهام يف دورها  رئيسني ميكن 

التميز وغرس روح االبتكار يف افراد وضباط القوات 

عاملية  وأسس  معايري  عىل  اعتامدها  ويف  املسلحة 

واضحة لتقييم األداء املؤسيس املتميز واملبتكر، معترباً 

أن الجائزة تعكس رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة يف 

دولة اإلمارات نحو تبني الجودة واالبتكار والتميز يف 

كل مامرساتنا يف القطاع العسكري، والسعي املستمر 

نحو األفضل كونه من قيم وثقافة العمل، وجزءاً ال 

يتجزأ من تنافسية بيئة أعاملنا.

وقال أن الجائزة تجسد ما توليه القيادة الرشيدة من 

رعاية ودعم للتميز يف جميع املجاالت، مبا يعزز من 

قدرة مختلف الوحدات العسكرية  واألفراد العاملني 

املسلحة   للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  يف 

الوطنية  لإلسرتاتيجية  تلبية  وذلك  اإلبداع،  عىل 

للإلبتكار التي تم اإلعالن عنها يف عام 2013 والتي 

متتد لسبعة أعوام بهدف جعل اإلمارات يف مقدمة 

الدول األكرث ابتكارا يف العامل.

املشاريع  جائزة  ان  العبدويل  خميس  الدكتور  أكد 

اإلبتكارية يف القوات املسلحة تعد من أبرز الحوافز 

اإلبداع  عىل  الوطن  وشابات  شباب  تشجع  التي 

واإلبتكار خاصة يف املجال العسكري.

تقييم  لجنة  يف  املشاركة  رشف  يل  كان  لقد  وقال 

مبختلف  املسحلة  القوات  يف  اإلبتكارية  املشاريع 

جميع  بني  موحدة  معايري  حسب  عىل  وحداتها 

الفئات (املدنية، العسكرية، الخدمة الوطنية). واشار 

لقد تم تقييم املشاريع اإلبتكارية من خالل مراجعة 

عليها  اإلستناد  تم  التي  والتقنية  العلمية  االسس 

املصنع  تدقيق  أو  تجارب،  علمية،  دراسة  كتقديم 

إلثبات فاعلية اإلثبات العلمي يف اإلبتكار. باإلضافة 

اىل ذلك، تم تقييم املشاريع اإلبتكارية ومدى متيزها 

عن مثيالتها املوجودة يف القوات املسلحة وما هي 

نوعية املخاطر املحتملة املرافقة لكل ابتكار وكيفية 

التغلب عليها.

مدى  عامل  اإلعتبار  بعني  األخذ  تم  لقد  واضاف 

امكانية تطبيق اإلبتكار بإستخدام املوارد املوجودة 

ومدى امكانية استمرار اإلبتكار واألدوات التي يجب 

توافرها لضامن أستمرارية وفاعلية اإلبتكار.

وقال ان وجود مثل هذه الجائزة يف القوات املسلحة 

ما هواال انعكاس ملدى اهتامم قياداتنا عىل اهمية 

غرس روح التنافس والتميز لخلق جيل يتسلح بالعلم 

واملعرفة ملواجهة املتغريات املستقبلية من حولنا.

ان  الرئييس  عبدالرحمن  الدكتور  قال  جهه  ومن 

والتحكيم  للتقييم  املشرتكة  اللجنة  اىل  انضاممي 

مبسابقة القوات املسلحة لالبتكار أضافت يل الكثري 

وهي تختلف عن سابقاتها ومثيالتها من املسابقات 

منظومة  متس  كونها  كمحكم،  فيها  شاركت  التي 

جميعا  نكون  أن  أجل  من  أفرادها  يضحي  حيوية 

املقدمة  االبتكارات  لطبيعة  وكذلك  وأمان،  أمن  يف 

كثري  يف  ومطبقة  الحاجة  وليدة  وكونها  وواقعيتها 

من األحيان بل قابلة لالنتشار يف أحيان أخرى دون 

تجاهل الرسية األمنية يف معظمها.

إطالق  اقرتح  متقدمة  كمرحلة   » الرئييس   واشار 

ميثاق االبتكار العسكري مبرحلتني: مرحلة يتم فيها 

توثيق ما يخص الجائزة وتفاصيلها آخذين يف االعتبار 

التطوير واالستدامة واالهداف االسترياتيجية للدولة 

واملرحلة األخرى تتبنى انشاء مركز او متنزه لالبتكار 

يكون حاضنا للمواهب العسكرية وصقلها.

ومن جهته  قال الدكتور راشد خليفة الشعايل أستاذ 

الهندسة املعامرية بجامعة اإلمارات  مساعد بكلية 

املتغريات  ملواكبة  املثىل  الوسيلة  يُعدُّ  االبتكار  ان 

اليوم امليلء بالفرص والتحديات،  املتسارعة يف عامل 

اإلمارات  دولة  ريادة  لتعزيز  مثالية  فرصة  وميثل 

الحكومي مشيدا بدور  العمل  يف مختلف مجاالت 

مساحة  لالبتكار  خصصت  التي  املسلحة  القوات 

لتميز افرادها .

وأضاف «إن املسرية التنمية املباركة يف دولة اإلمارات 

التي أرىس قواعدها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تضع يف أولوياتها 

التجديد املتواصل القائم عىل اإلبداع واالبتكار، تحت 

قيادة صاحب السموالشيخخليفة بن زايد آل نهيان 

دولة  تنافسية  لتعزيز  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 

اإلمارات يف مجاالت التنمية وتحقيق النمو واالزدهار 

املميزة  مكانتها  دعم  عىل  عالوة  البرشية،  لرثوتها 

كوجهة عاملية لإلبداع والتميز واملامرسات املبتكرة».

املسلحة  القوات  جائزة  بجائزة   الفائزون  وتقدم 

دكتور خميس العبدويل

دكتور عبد الرحمن الرئييس

دكتور راشد الشعايل
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للتميز واالبتكار يف دورتها األوىل والتي ضمت العديد 
من املجاالت التعبوية والفنية واإلدارية واللوجستية 
والسالمة  «األمن  العامة  واملجاالت  التخصصية 
واملعدات  واألسلحة  املعلومات  وتقنية  والتدريب 
واإلمداد والعمليات واإلدارة واآلليات ووسائل النقل 
الطبي والبيئة» بجزيل الشكر واالمتنان إىل صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه الله، القائد األعىل للقوات املسلحة وصاحب 
عهد  ويل  نهيان  ال  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ابوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة  وذلك 
سنوياً  تطورها  عىل  وحرصه  للجائزة  سموه  لدعم 
القوات  عىل مستوى  متيزاً  الجوائز  أكرث  لتكون من 
اسم  تحمل  بجائزة  فوزهم  أن  معتربين  املسلحة 
القوات املسلحة لهو رشف عظيم ووسام متيز عىل 

صدر كل من ينالها 
     

 
قال العميد الركن املهندس محمد الدرميك ان  إطالق 
«جائزة القوات املسلحة للتميز واالبتكار» هو تأكيد 
واضح عىل إميان قواتنا املسلحة الراسخ بأهمية نرش 
لالرتقاء  رضورة  باعتبارها  واالبتكار،  التميز  ثقافة 
باألداء العام داخل الوحدات واألفرع املختلفة وإن 
أنها  الجائزة  هذه  عىل  متزايدة  أهمية  يضفي  ما 
ترسخ النهج العام الذي تتبناه القوات املسلحة منذ 
توحيدها يف السادس من مايو 1976، والذي يجعل 
يف  الرئيس  املعيار  واالبتكار  والجودة  التميز  من 
تقييم األداء، ولهذا استطاعت قواتنا املسلحة بفضل 
القتالية  كفاءتها  من  وترفع  تتطور  أن  املعيار  هذا 
وإعدادها  الوطنية،  كوادرها  وتأهيل  وجاهزيتها، 
واالسرتاتيجيات  الحديثة  التقنيات  مع  للتعامل 

العسكرية املتقدمة.
مختلف  يف  واالبتكار  التميز  جوائز  إن  وأضاف 
العام  األداء  تطوير  تستهدف  بالدولة  املؤسسات 
وتحفيزهم  العاملني،  بني  التفوق  ثقافة  وتكريس 
عىل  إيجايب  بشكل  ينعكس  الذي  التنافس  عىل 
هذه املؤسسات، فإن جائزة القوات املسلحة للتميز 
أن  خاصة  مضاعف،  تأثري  لها  سيكون  واالبتكار 
اسرتاتيجية تحديث وتطوير القوات املسلحة تقوم يف 
أحد جوانبها عىل االبتكار والتجديد، فاالبتكار عنرص 
أسايس يدفع دامئاً إىل التطلع إىل األحدث واألفضل 
أو  التدريب  أو  باألسلحة  يتعلق  فيام  سواء  دامئا 

تأهيل العنرص البرشي.
للتميز  املسلحة  القوات  بجائزة  فوزه  إن  وقال 
العطاء  مواصلة  عىل  تشجيع  أكرب  أعطاه  واالبتكار 
يف التعليم واإلبتكار  ألن هذا الفوز مسؤولية عليها 
املحافظة عليه والسري به لألمام، مثمن الفرصة التي 
منحتها له جائزة  القوات املسلحة للتميز واالبتكار 
الجامعية   الفئة  ابتكار   أفضل  جائزة  يف  واملشاركة 
مشريا إىل امتنناه لقيادة وحدته التي شجعته عىل 

املشاركة يف الجائزة. 
كام أفاد املقدم  املهندس هاشم راشد سامل  إن جائزة 
القوات املسلحة  للتميز وإلبتكار  تهدف إىل تحقيق 
دور  تعزيز  عىل  العمل  مواصلة  يف  اإلمارات  رؤية 
القوات املسلحة من أجل تحقيق هدف اسرتاتيجي 
مهم وهو تكوين قوة رادعة مجهزة بأحدث املعدات 

هذا  يتحقق  ومل  وتقنياتها،  العسكرية  واألنظمة 
الهدف الوطني الخالص إال من خالل إعداد وتنفيذ 
برامج تحديث دفاعية شاملة أهلت القوات املسلحة 
براً  كافة  ومناطقه  ربوعه  اإلمارات يف  تراب  لصون 

وبحراً وجواً.
    

  
االبتكار جزء  إن  احمد سامل محمد  املهندس  الرائد 
ترى  التي  الرائدة  اإلمارات  دولة  مسرية  يف  أسايس 
فيه أداة مهمة لرفع اإلنتاجية، والتعامل الناجح مع 
مختلف التغريات املتالحقة يف املنطقة والعامل مضيفاً 
لتجسيد  االبتكار  تشجيع  عىل  تحرص  الدولة  أن 
النظرة الواثقة إىل املستقبل، وأن االستثامر يف هذا 
النهج هو استثامر ناجح، وأّن التفكري املبدع والخّالق 
يجب أن يكون منهجاً رائداً ميس جميع أوجه الحياة 

يف املجتمع.
وقال املالزم / 1 كامل عيل محمد لقد أصبح التميز 
قياس مدى  الرئيسية يف  املعايري  واالبتكار من أهم 
تطور القوات املسلحة، ألنهام يرتبطان بشكل وثيق 
هذه  يف  املختلفة  والتحديث  التطوير  بجوانب 
عىل  والعمل  البرشي  العنرص  من  بداية  املؤسسة، 
حتى  املستوى،  عالية  برامج  وفق  وتدريبه  تأهيله 

يكون قادراً عىل التميز واالبتكار.
     

القوات  جائزة  إن  محمد   سعيد   1/ الوكيل  وقال 
الذي  العام  التوجه  تعزز  واالبتكار  للتميز  املسلحة 
املتحدة  لنرش ثقافة  العربية  تتبناه دولة اإلمارات 
يحكم  الذي  العام  املنهج  لتكون  واإلبداع  التفوق 
تتواصل  يك  الدولة،  يف  املؤسسات  مختلف  عمل 
مسرية التطور يف املجاالت املختلفة، وتعزز اإلمارات 

من ريادتها وتنافسيتها عىل الصعيد العاملي.
فيام قال الوكيل /1 جاسم رجب محمد أن الجائزة 
القطاعات واملوظفني،  أداء  تساهم يف رفع مستوى 
وتحسني آليات العمل يف كافة الوحدات العسكرية، 
فضالً عن أهميتها يف التوعية بثقافة التميز والجودة 
العمل،  بيئة  والشفافية، وجعلها مكوناً جوهرياً يف 
من خالل بث روح التنافس اإليجابية بني القطاعات 
واإلدارات والوحدات كافة، كام تساهم يف تشجيع 

املوظفني وتقدير جهودهم.  

للتميز  املسلحة  القوات  جائزة  اطالق 
التميز  ثقافة  تعزيز  بهدف  جاء  واإلبتكار 
واالبتكار والبحث العلمي واكتشاف املواهب 
االبتكار  عىل  القادرة  البرشية  والطاقات 
والتميز لدى كل تشكيالت ووحدات وقيادات 
املساندة  والوحدات  املسلحة  القوات 
أسلوب  وجعلها  الوطنية،  الخدمة  ومجندي 
التشجيع  خالل  من  يومية  ومامرسة  حياة 
تنافسية  بيئة  وخلق  واالبتكار  التميز  عىل 
وحدات  ضمن  التنافس  روح  وبث  إيجابية 
وتشكيالت القوات املسلحة يف مجال التميز 
للعديد  املبتكرة  الحلول  وتقديم  واالبتكار 
من التحديات واكتشاف املواهب والطاقات 
النمو  تحقق  بصورة  واستثامرها  البرشية 
ونقل  املسلحة  للقوات  اإليجايب  واملردود 
اإلبداعات  ونقل  الخربات  وتعزيز  املعرفة 
مخرجات  من  واالستفادة  واالبتكارات 
واستنتاجات البحث العلمي لخدمة أهداف 
ملعاضل  مواجهتها  خالل  املسلحة  القوات 
فنية وإدارية وتدريبية، وإبراز قصص النجاح 
والجامعي  الفردي  املستوى  عىل  والتميز 
وتعميمها عىل كافة املستويات والبناء عىل 

الدروس املستفادة والخربات املكتسبة
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لتنفيذ  الطوىل  الذراع  الثوري»  «الحرس  يعترب 

يتبنى  حيث  املنطقة،  يف  التوسعي  إيران  مرشووع 

والطائفية  األيديلوجيا  عىل  ترتكز  عسكرية  عقيدة 

يسعى يف  أنه  بل  املنطقة،  إىل دول  الثورة  وتصدير 

أحيان كثرية إىل تجاوز حكومة الرئيس حسن روحاين 

يف كثري من امللفات الخارجية املرتبطة بتدخالت إيران 

يف رصاعات املنطقة، وخاصة يف اليمن وسوريا، وهذا 

محمد  اإليراين  الخارجية  وزير  استقالة  أظهرته  ما 

عنها،  تراجع   ،  2019 فرباير  شهر  يف  ظريف  جواد 

لوزارة  الثوري  الحرس  لتجاهل  نتيجة  جاءت  والتي 

الخارجية يف ترتيب زيارة الرئيس السوري بشار األسد 

إليران، للقاء املرشد األعىل برتتيب من الحرس الثوري 

من دون التنسيق مع الخارجية اإليرانية، يف خطوة 

كشفت مدى تغلغل وتأثري الحرس الثوري يف تحديد 

توجهات وسياسات وخطط النظام اإليراين.

من  مايو2018  يف  املتحدة  الواليات  انسحاب  ومنذ 

مع   «5+1» مجموعة  وقعته  الذي  النووي  االتفاق 

إيران يف يوليومن عام 2015، وهناك تركيز من جانب 

الثوري،  الحرس  ميليشيا  عىل  ترامب  الرئيس  إدارة 

لألمن  املزعزعة  األنشطة  مصدر  تشكل  باعتبارها 

وراء  وتقف  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  واالستقرار 

تشهدها  التي  النزاعات  أمد  وإطالة  األزمات  تفاقم 

العديد من دول املنطقة، ولهذا جاء قرار إدارة ترامب 

اإليراين  الثوري  الحرس  بإدراج  أبريل 2019  يف شهر 

اإلرهابية ترجمة  للمنظامت  األمريكية  الالئحة  عىل 

الواقع  مع  تتعامل  التي  االسرتاتيجية  القناعة  لهذه 

 « »
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األوسط،  الرشق  يف  واملعضالت  اإلشكاليات  وجذور 

للحرس  قوية  رضبة  ستشكل  التي  الخطوة  وهي 

بوجه  املنطقة  يف  التوسعي  إيران  وملرشوع  الثوري 

إدارة  أن  بوضوح  يؤكد  القرار  هذا  أن  خاصة  عام، 

الرئيس ترامب ماضية يف إحكام الحصار عىل إيران 

واحتواء رأس حربة قوتها الخارجية متمثلة يف الحرس 

يف  التوسعي  الطائفي  ملرشوعها  والتصدي  الثوري، 

املنطقة.

عقيدة الحرس الثوري: تصدير الثورة ونرش الفوىض

الجيش  باعتباره  الثوري،  الحرس  الحرس  إىل  ينظر   

العقائدي والحرس الويف للمرشد األعىل اإليراين عيل 

خامنئ رغم أنه ال يعد من الناحية التنظيمية جزءا 

بقيادةة  يتمتع  بل  اإليرانية  املسلحة  القوات  من 

أوامرها من خامنئي مبارشة. وظهر  تتلقى  مستقلة 

الحرس الثوري يف الخامس من مايو1979 بعد انتصار 

مرسوم  عرب  الشاه،  بنظام  واإلطاحة  اإليرانية  الثورة 

من قائد الثورة آية الله الخميني، وُوضع تحت إمرة 

املرشد مبارشة. وكان الهدف الرئييس من إنشاء هذه 

املختلفة  العسكرية  الفرق  جمع  امليلشياوية  القوة 

التي نشأت بعد الثورة يف بنية واحدة موالية للنظام 

لحاميته وإقامة توازن مع الجيش االيراين التقليدي 

الذي مل يشارك يف الثورة وظل بعض ضباطه أوفياء 

 - العراقية  الحرب  مرحلة  وكانت  الشاه.  لحكم 

االيرانية إبان مثانينات القرن املايض، فرصة سانحة، 

املعادالت  يف  ادواره  وتقوية  الحرس  مكانة  لتعزيز 

بأنه  آنذاك  يوصف  وأضحى  والعسكرية،  السياسية 

أصبح  الحني،  ذلك  ومنذ  الدولة.  داخل  دولة  يعد 

الثوري قوة عسكرية، وسياسية، واقتصادية  الحرس 

كبرية يف البالد، ويتمتع بصلة وثيقة مع العديد من 

الشخصيات املؤثرة، أبرزها الرئيس السابق أحمدي 

نجاد، الذي كان نفسه عضوا يف الحرس الثوري.

األقوى  الذراع  اإليراين  الثوري  الحرس  ويعترب 

الخارجية  السياسة  وتنفيذ  لصناعة 

اإليرانية، ولقد مكنه دوره يف تصدير 

مكانته  تأكيد  من  اإليرانية  الثورة 

القومي  األمن  يف  وأهميته 

اإليراين. وتحظى وزارة الخارجية 

الحرس  لدى  خاص  باهتامم 

مراكز  أهم  أحد  لكونها  الثوري، 

الخارجية.  السياسة  قرار  صنع 

وقد كان لبعض مسؤويل الخارجية 

الحرس  عىل  املحسوبني  من  اإليرانية 

الثوري بصامت واضحة فيام آلت إليه عالقات إيران 

الخارجية خالل السنوات املاضية.

وقد لعب الحرس الثوري منذ بداية مثانينيات القرن 

املايض دوراً رئيسياً يف تصدير الثورة إىل الخارج، حينام 

دعا الُخميني، رصاحة إىل تصدير الثورة اإليرانية إىل 

الخارج، ترجمة ألحد بنود الدستور الذي وضع النظام 

بعد الثورة والذي ينص يف أحد بنوده عىل  أن ”تكون 

أحدى مهام «الحرس الثوري» املؤسسة الثورية التي 

بغرض  القتال  إيران،  داخل  النظامي  الجيش  توازى 

وعىل  العامل»،  يف  اإلسالمية  الرشيعة  حكم  توسيع 

صعيد الخطاب السيايس قال خامنئي رصاحة :«نحن 

بجهد  نعمل  سوف  اإلسالمية  إيران  جمهورية  يف 

من أجل تصدير ثورتنا للعامل، وأنه مبقدورنا تحدي 

«نحن  أيضاً:  وقال  اإلسالمية».  باأليديولوجية  العامل 

اإلسالمية،  الدول  كل  إىل  ثورتنا  تصدير  إىل  نهدف 

بل إىل كل الدول حيث يوجد مستكربون يحكمون 

من  كثري  وراء  تقف  املقوالت  وهذه  مستضعفني». 

تدخالت  تفرس  والتي  اإليراين،  الدستور  نصوص 

إيران املستمرة يف شئون العديد من الدول العربية، 

وتقف وراء طموحاتها لبناء إمرباطوية إيرانية، وقد 

اشار إىل ذلك رصاحة مستشار الرئيس اإليراين حسن 

قال  حينام   ،  2015 مارس  يف  يونيس  عيل  روحاين 

خالل منتدى«الهوية اإليرانية» يف طهران: إن« إيران 

وعاصمتها  سابقا  كانت  كام  إمرباطورية  أصبحت 

اليوم  بغداد، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا 

والعراق  إيران  فجغرافية  التاريخ،  عرب  كانت  كام 

لذا  للتفكيك،  قابلة  للتجزئة وثقافتنا غري  قابلة  غري 

أونتحد».  معا  نقاتل  أن  علينا 

يونيس  وأشار 
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يف  اتحادي  حلف  تأسيس  تنوي  إيران  «أن  إىل 

يف  املندب  وباب  املتوسط  البحر  إىل  ميتد  املنطقة، 

أساس  ميثل  الذي  الشيعي،  الهالل  لتكوين  اليمن، 

اإلمرباطورية اإليرانية».

وهي األهداف التي أعاد التأكيد عليها قائد الحرس 

 ،2019 مارس  شهر  يف  جعفري  عيل  محمد  الثوري 

أن  بوضوح  كشف  حينام 

دربت  قواته 

200 ألف عىل مدى 8 سنوات من قتالها يف سوريا 

والعراق، ودافع عن حضور إيران اإلقليمي يف سوريا 

والعراق، ليؤكد أن الحرس الثوري ميثل أهم األدوات 

لتنفيذ مرشوعها الطائفي والتوسعي يف املنطقة. ويف 

ترصيحات أخرى نرشتها وكالة «مهر» الحكومية، أكد 

قائد الحرس الثوري اإليراين أن التحوالت يف منطقة 

الرشق األوسط يف السنوات األخرية «إيجابية»، وأنه 

لدعم  الثورة  من  الثالث  الجيل  تشجيع  إىل  يتطلع 

الفتًا  إيران،  اإلسالمية يف  والجمهورية  الفقيه»  «ويل 

اإليراين يف معارك سوريا  الشباب  أهمية حضور  إىل 

والعراق واليمن.  

يعد الحرس الثوري أقوى مؤسسة 

ميتلك  حيث  اإليراين،  النظام  يف 

له  تتيح  للقوة  عديدة  مصادر 

والحركة  املناورة  من  كبري  هامش 

والتحكم يف مسارات السياسية الداخلية 

الذراَع  الثوري  الحرس  ويعترب  إليران.  والخارجية 

عيل  للمرشد  واالستخباراتية  واالقتصادية  العسكرية 

سيطرة  الدولة  عىل  يسيطر  خالله  ومن  خامنئي، 

كاملة.   وتجمع العديد من الدراسات الدولية عىل 

أن قوة الحرس الثوري تكمن يف الجوانب التالية:

الثوري  الحرس  يتبع  حيث  السياسية:  القوة   -  1
األعىل  القائد  منصب  يشغل  الذي  األعىل  للمرشد 

املرشد  استخدم  وقد  البالد.  يف  املسلحة  للقوات 

سلطته لبسط نفوذ وتعزيز قوة الحرس، وذلك من 

خالل تعيينه العديد من عنارصه السابقني يف مناصب 

قيادات  شخصياً  املرشد  ويختار  رفيعة.  سياسية 

ليتم  املتحمسة  الشابة،  وعنارصه  الثوري  الحرس 

الضخ بها يف معسكرات الثوار يف مختلف أنحاء العامل 

لتدريبهم، عىل أداء املهام القتالية؛ التي ال تقف عند 

حد الدفاع عن البالد، إمنا تتجاوز ذلك لتنفيذ مرشوع 

إيران التوسعي يف املنطقة. ولهذا فإن الحرس الثوري 

يعترب ذراع املرشد األعىل للثورة التي تسيطر عىل كل 

الوقت  يف  الحديث.  الديني  االستبداد  منط  يف  شئ 

مؤسسات  يديرون  الذين  الدين  رجال  فإن  ذاته 

رسمية مهمة، مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام 

يعتمدون عىل  الخرباء،  القضائية ومجلس  والسلطة 
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قوات الحرس الثوري اإليراين لضامن سيطرتهم عىل 

هذه املؤسسات، األمر الذي عزز ويعزز نفوذ هذه 

القوات.

السياسة  يف  مؤثر  العب  أهم  الثوري  الحرس  ويعد 

يف  وفاعل  قوي  بوجود  يتمتع  حيث  اإليرانية، 

قوات  يسيطر عىل  إذ  املدنية،  والهيئات  املؤسسات 

الباسيج، والذين يدينون بالوالء للثورة، إذ يستدعيهم 

الحرس للنزول إىل الشوارع يف أوقات األزمات، وذلك 

أواملتظاهرين.  املنشقني  لتفريق  كقوة  الستخدامهم 

الثوري بدأ منذ عام 2007  الحرس  والالفت هنا أن 

مررت  أن  بعد  اإليرانية،  االنتخابات  يف  دوراً  يلعب 

للحرس  رسميا  دوراً  تتضمن  الئحة  الداخلية  وزارة 

يف عملية الفحص للمرشحني السياسيني. ومل يتوقف 

نفوذ الحرس الثوري عند هذا الحد بل وصل إىل تعيني 

السفراء والعاملني يف السلك الدبلومايس اإليراين.

2 - القوة االقتصادية الهائلة: يُعتقد أن الحرس الثوري 
بحسب  اإليراين  االقتصاد  ثلث  حوايل  عىل  يسيطر 

معظم التقديرات االسرتاتيجية، التي يرى بعضها أن 

 20 بني  يرتاوح  اإليراين  االقتصاد  من  الحرس  نصيب 

أنها ال تقل عن خمسني  ـ %40، بينام يرى آخرون 

اإليراين، وذلك من خالل  االقتصاد  باملائة من حجم 

الخريية  بالعديد من املؤسسات والصناديق  تحكمه 

والرشكات التي تعمل يف مختلف املجاالت. وهوثالث 

أغنى مؤسسة يف إيران بعد كل من مؤسسة النفط 

االيرانية، ووقف اإلمام رضا. 

املشاريع  من  كثري  يف  الثوري  الحرس  وينخرط 

االقتصادية، التي تقدر مبليارات الدوالرات يف مجاالت 

النفط والغاز والبنى التحتية، وتتبعه مؤسسات مالية 

قطاعات  تشمل  إيران  داخل  ضخمة  واستثامرية 

والطرق  اإلنشاءات  منها  عدة،  وخدماتية  إنتاجية 

والنفط واالتصاالت. ومتتلك مؤسسة الحرس الثوري 

فرعية متعددة األشكال والوظائف واألغطية؛  أذرعاً 

منها االقتصادية واالستثامرية والتجارية والعسكرية 

املنظومات  هذه  كل  واالجتامعية،  والدبلوماسية 

جعلت هذه املؤسسة منظومة مستقلة بقرارها وال 

سيام االقتصادي منه، متمتعة بقدر عال من األرصدة 

واألصول املالية والبرشية والعضوية تتبع الويل الفقيه 

للدولة،  املالية  املؤسسات  عىل  تعتمد  وال  وحده، 

الجهاز  عن  متاماً  مستقلة  الثوري  الحرس  وتعترب 

الرقايب واملحاسبي للدولة. 

اقتصادية  حقيبة  تطوير  من  الثوري  الحرس  ومتكن 

املتقاعدين،  ضباطه  عرب  اإليراين  الداخل  يف  ضخمة 

فكثري من قادة هذه القوات يتقاعدون يف سن مبّكرة 

إيران  نخبة  إىل  ينضّمون  ثم  عاماً،  نحو50  نسبياً، 

فإن  إيرانيني،  واالقتصادية. وحسب خرباء  السياسية 

املشكلة ال تكمن فقط يف سيطرة الحرس الثوري عىل 

مفاصل االقتصاد اإليراين، وإمنا الجانب األخطر يتمثل 

بجميع  يتعلق  فيام  أواملحاسبة  الشفافية  غياب  يف 

أنشطة الحرس الثوري االقتصادية أوالتجارية أواملالية 

أواالستثامرية داخل إيران أوخارجها، باعتبار أن تلك 

األعامل تندرج ضمن األنشطة الرسية التي ترقى يف 

رسيتها أوتزيد عىل رسية الربنامج النووي أوالربنامج 

أن  إىل  الدراسات  من  العديد  الصاروخي.وتشري 

الحرس الثوري يحصل سنوياً عىل ما يقرب من عرشة 

مليار دوالر أوأكرث من التجارة غري املرشوعة، يخصص 

التنظيامت  لتمويل  األموال  هذه  من  كبرية  نسبة 
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والقتل  الخراب  نرش  يف  يستعملها  التي  اإلرهابية 

كام  اإليراين،  التوسعي  املرشوع  لتحقيق  والدمار 

تذهب نسبة منها إىل تطوير الربنامج النووي اإليراين، 

وصناعة الصواريخ الباليستية ومختلف األسلحة. كام 

أن تسليح الحرس الثوري تضاعف أربع مرات بعد رفع 

العقوبات يف 2015م.  

ر عدد أفراد الحرس الثوري  3 - القوة العسكرية: يُقدَّ
باإلضافة  أرضية،  قوات  ولديه  ألف عنرص،  بنحو125 

إىل  القوة  هذه  وتنقسم  وجوية.  بحرية  وحدات  إىل 

عدة فيالق، هي:

أ- فيلق القوات الربية: يتسلّح الحرس الثوري مبنظومة 

الصناعات  تصنعها  التي  الفردية  األسلحة  واسعة من 

الرويس  السالح  عن  نسخ  وهي  اإليرانية،  العسكرية 

والصيني وبعضها من تطوير إيراين خاص، وخصوصاً 

القناصات الخفيفة والثقيلة، كام يتزّود الحرس الثوري 

املضادة  األسلحة  من  مختلفة  مبنظومات  اإليراين 

يوازي  الذي  املتطور  الجيل  من  وبعضها  للدروع؛ 

املدفعية  إىل  إضافًة  الرويس،  السالح  من  مثيالته 

وكذلك  مختلفة،  عيارات  من  واملحمولة  املقطورة 

ومتوسطة  خفيفة  عيارات  من  الصواريخ  راجامت 

وثقيلة؛ ومن ضمنها راجامت ثنائية ورباعية لصواريخ 

الثقيلة  الصواريخ  راجامت  ضمن  تصّنف  التي  فجر 

املدرعات  سالح  بخصوص  وكذلك  املدى،  متوسطة 

وأهمها  الجند  وناقالت  الدبابات  آالف  يضم  الذي 

الدبابات  خصائص  تجمع  التي  ذوالفقار  الدبابة 

األمريكية والروسية مبا يتالءم مع الحاجات اإليرانية.

واسعة  تشكيلة  ويّضم  الجوية:  القوات  فيلق  ب- 

متّت  طائرات  ضمنها  ومن  الحربية؛  الطائرات  من 

العسكرية  الصناعة  مؤسسات  يف  بالكامل  صناعتها 

اإليرانية؛ وأهمها طائرة الصاعقة وهي تطوير إيراين، 

وكذلك الحوامات بنوعيها املخصصة للنقل وتلك التي 

تحمل سالحاً قادراً عىل التعامل مع األهداف البرشية 

والدبابات  املدرعة  والناقالت  كالسيارات  أواملتحركة، 

الطائرات  وكذلك  الصغرية،  البحرية  األهداف  وحتى 

أعداداً  اإليراين  الثوري  الحرس  التي ميتلك  دون طيّار 

القادرة عىل إصابة األهداف  كبرية منها مبا فيها تلك 

عىل  فيعتمد  الجوي،  الدفاع  عن  وأما  ونهاراً،  ليالً 

منظومات متقدمة ومتكاملة تبدأ بالصواريخ املحمولة 

عىل الكتف إىل منظومات الـ“أس200“ الروسية وتلك 

التي تشابهها من حيث القدرة وهي صناعة إيرانية، 

تّم  والتي  للطائرات  املضادة  املدافع  آالف  وكذلك 

تزويدها مبنظومات متابعة رادارية ذاتية، كام ميتلك 

الرادارات  من  متطورة  منظومة  الجوي  الدفاع  سالح 

التي تغطي مساحات كبرية من األجواء اإليرانية وحتى 

أجواء الدول املحيطة بإيران.

كبرية  أعداداً  وميتلك  البحرية:  القوات  فيلق  جـ- 

القيام  تستطيع  التي  كاملدمرات  البحرية  القطع  من 

مبهامت يف املحيطات، وكذلك الغواصات القادرة عىل 

العمل يف أعامق البحار ملدة طويلة، كاّم طّور سالح 

والصغرية  الكبرية  الزوارق  أنواع  من  العديد  البحرية 

لتقوم مبختلف مهامت الحراسة والقتال.

عىل  الثوري  الحرس  يرشف  الباليستية:  الصواريخ  د- 

برنامج إيران للصواريخ، والذي يضم تشكيلة واسعة 

3000كم،  اىل  حالياً  العاملة  بطرازاتها  مداها  يصل 

وقادرة عىل حمل رؤوس متعددة الطرازات وبقدرات 

تدمريية هائلة، وهذه الصواريخ من طرازات متوسطة 
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وبعيدة املدى ترتاوح بني 1000 و3000كم.

هـ- فيلق القدس: يعد الجناح العسكري الذي يقوم 

بعمليات خاصة خارج الحدود، وتقدر قواته بنحو50 

سليامين.  قاسم  قيادة  تحت  يعملون  عنرص،  ألف 

الذي رقي لرتبة اللواء يف العام 2011 وهي أعىل رتبة 

يف الحرس الثوري، ويعترب سليامين املخطط ملبادرتني 

وهام:  اإليرانية  الخارجية  السياسة  يف  رئيسيتني 

مامرسة وتوسيع نفوذ طهران يف الشؤون السياسية 

لنظام  عسكري  دعم  وتقديم  بالعراق،  الداخلية 

الرئيس بشار األسد.

ويعترب فيلق القدس أهم ذراع إيرانية تعمل خارج 

الحدود، ويتكّفل بتشكيل وتدريب وتوجيه امليليشيات 

املختلفة التي ترتبط بإيران، خاصة يف لبنان (حزب 

وسوريا  الشعبي)  الحشد  والعراق(ميليشيات  الله) 

الحوثيون).  واليمن(االنقالبيني  الشيعية)  (الفصائل 

لحروب  التخطيط  عن  املسئول  يعترب  أنه  كام 

مبا  التقليدية،  غري  العسكرية  والتحركات  العصابات 

ومدنية  واقتصادية  ثقافية  واجهات  استخدام  فيها 

فيلق  قائد  بنى  وقد  الخارجية.   أنشطته  لتغطية 

املرشد  يلقبه  الذي  سليامين  قاسم  الجرنال  القدس 

شبكة  الحي“،  ”الشهيد  باسم  خأمنئي  عيل  األعىل 

عالقات واسعة يف املنطقة متتد من اليمن إىل سوريا 

والعراق وغريها من الدول بحيث بات الوجه األبرز 

لحجم النفوذ األيراين يف هذه الدول. وتنقسم قوات 

للتقسيم  فيلق القدس إىل مجموعات محددة وفقاً 

لبنان،  الجغرايف لكل بلد، فهناك مديريات؛ للعراق، 

فلسطني، واألردن، أفغانستان وباكستان والهند، تركيا 

االتحاد  الدول اآلسيوية من  العربية؛  الجزيرة  وشبه 

وأمريكا  ”أوروبا  الغربية  الدول  السابق،  السوفيايت 

الجزائر،  تونس،  مرص،  أفريقيا،  وشامل  الشاملية“، 

يف  مكاتب  الفيلق  لدى  أن  كام  واملغرب.  السودان، 

العديد من السفارات اإليرانية.  

وتقسم االذرع الخارجية ”لفيلق القدس“ إىل هيئات 

ادارات  فهنالك  فيها؛  تعمل  التي  الساحات  حسب 

وفلسطني  واالردن  ولبنان  العراق  عن  مسؤولة 

والجزيرة العربية وشامل أفريقيا العربية وباكستان 

والهند والساحة اآلسيوية وتركيا والساحة األوروبية 

والساحة  الصحراء  جنوب  واألفريقية  واألمريكية 

فروع  أحد  أن  إىل  التقديرات  وتذهب  الروسية. 

من  تتشكل  الثوري  الحرس  يف  الخارجية  العمليات 

12000 مقاتل يتكلمون اللغة العربية، من اإليرانيني 

واألفغان الشيعة والعراقيني واللبنانيني، الذين تدربوا 

يف إيران أوتلقوا تدريباً يف أفغانستان خالل سنوات 

الحرب األفغانية.

وتشري العديد من الدراسات إىل أن فيلق القدس ينفذ 

مجموعة من وظائف حساسة للغاية: كاالستخبارات، 

والعمل  األسلحة  وتهريب  الخاصة،  والعمليات 

اقتصادية  السيايس، اضافة اىل االستثامر يف مشاريع 

بدول إفريقية مختلفة كمدغشقر والسودان ونيجرييا 

التي  العمليات،  لتسهيل  غطاء  وأنها  والسنغال، 

عمالء،  وتجنيد  واملخدرات  السالح  بتهريب  تتعلق 

وتنفيذ عمليات تشييع جامعي ملواطني تلك الدول. 

ايرانية  هيئات  مع  (بالتعاون  القدس  فيلق  وينفذ 

الرسية خارج  العمليات  واسعة من  أخرى) سلسلة 

وحدة  وهي   ،“400 ”الوحدة  بواسطة  ايران  حدود 

واملوكلة  وتجهيزاً،  تدريباً  األكرث  الخاصة  العمليات 

اإليراين،  النظام  العمليات ضد معاريض  تنفيذ  مبهام 

قبل  من  لها  تحدد  التي  الخارجية  العمليات  وكافة 

بينها  ومن  األعىل،  املرشد  ومكتب  الثوري  الحرس 

إليران،  املوالية  للنظم  والواسعة  املتنوعة  املساعدة 

ومن بينها نقل الوسائل واملعدات القتالية، االستشارة 

االسرتاتيجية، عمليات االرشاد واملعونات املالية. كام 

تتوىل هذه الوحدة مهمة انشاء الخاليا االستخبارية يف 

العامل، ونرش وتصدير ”قيم الثورة“، عن طريق إقامة 
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مناطق  يف  والطبية  والتعليمية  الخريية  املنظامت 

متفرقة من العامل، وخصوصاً يف الرشق األوسط، الذي 

ترشف عىل أبرزها هذه الوحدة بشكل كامل.  

وعىل الرغم من أن عدد عنارص الحرس الثوري يقل 

عن عدد قوات الجيش النظامي، إال أن الحرس يُعترب 

وراء  وهويقف  إيران،  يف  املهيمنة  العسكرية  القوة 

البالد  الرئيسية يف  العسكرية  العمليات  من  العديد 

وخارجها. ويقوم القائد العام للحرس الثوري اإليراين، 

تنفيذ  يف  كبري  بدور  جعفري،  عيل  محمد  اللواء 

ويحتل  الخارج.  يف  خامنئي  عىل  الله  آية  سياسات 

مرموقة  مراكز  الثوري  بالحرس  السابقون  األعضاء 

نظرياً  تخضع  التي  واألمن،  االستخبارات  وزارة  يف 

لسلطة الرئيس ولكنها تخضع فعليا إىل املرشد األعىل. 

باإلضافة إىل أن ”الحرس الثوري“ يهيمن عىل هيئتني 

أمنيتني؛ إحداهام تتعامل مع الشؤون الداخلية، فيام 

تعالج الثانية االستخبارات األجنبية.

وميليشياتها  الثوري  الحرس  عىل  كثرياً  إيران  تعول   

اسرتاتيجيتها  تنفيذ  الخارجية يف  وأذرعها  العسكرية 

للتمدد اإلقليمي، ولهذا بدأت تويل اهتامماً يف العامني 

متعددة  ميليشيات  إنشاء  يف  باالستثامر  املاضيني 

الجنسيات تدين بالوالء (الطائفي- األيديلوجي) لها، 

القائد  أرادت. وتكشف ترصيحات  توظفها متى  يك 

جعفري  عيل  محمد  اإليراين،  الثوري  للحرس  العام 

عن   2019 مارس  شهر  يف  اإليرانية  ملجلة «رسوش» 

الثوري يف مرشوع  الدور الذي ميثله الحرس  طبيعة 

إيران اإلقليمي للتمدد والسيطرة، فقد أشار بوضوح 

إىل أن الحرس الثوري قام بتجنيد 200 ألف عنرص يف 

العراق وسوريا. الفتاً النظر إىل أن بالده قامت بتجنيد 

100 ألف عنرص يف العراق، ونفس العدد يف سوريا، 

مؤكداً أن هذا اإلجراء هومن ضمن سياسات إيران يف 

دول املنطقة. وحول مهمة هذه العنارص يف سوريا، 

محاربة  ”مهمتها  اإليراين:  الثوري  الحرس  قائد  قال 

داعش والنرصة واملعارضة السورية“. وأضاف محمد 

إىل  اإليرانية ذهبت  القوات  بعض  أن  عيل جعفري 

العراق يك تنقل التجارب اإليرانية إىل هناك، وليقوم 

كام  العراقيني.  املجندين  بتدريب  الثوري  الحرس 

اإليرانية يف دول  العسكرية  التدخالت  أكد جعفري 

املنطقة وقال: ”محور املقاومة يطالب إيران بالدعم 

العسكري“.

وتشري خربة السنوات املاضية إىل أن مرشوع الحرس 

يعتمد  املنطقة  يف  والتخريبي  التدمريي  الثوري 

املليشيات  وتأسيس  الطائفية  نرش  عىل  باألساس 

تتلقى  والتي  بإيران،  املرتبطة  املسلحة  العقائدية 

الخدمات  عرب  وبالتحديد  الدعم،  مظاهر  مختلف 

للجهاد  القدس“  ”فيلق  يقدمها  التي  والتسهيالت 

الخارجي، وهوذراع الحرس الثوري اإليراين يف العمل 

الجهاز  وهذا  للدولة،  الجغرافية  الحدود  خارج 

وتوفري  واإلعالمي،  واللوجستي  املايل،  الدعم  يقدم 

للميليشيات  امليداين،  واإلسناد  والتدريب  السالح 

بقرار  إنشاؤها  تم  والتي  إليران،  التابعة  املسلحة 

إيراين عىل أعىل مستويات القيادة السياسية. ومهمة 

النهايئ  الهدف  تحقيق  عىل  العمل  املليشيات  هذه 

وهوفرض السيطرة اإليرانية ”غري املبارشة“ عىل هذه 

الدول املستهدفة.

وحاولت إيران توظيف أحداث ما يسمى بـ“الربيع 

إىل  وسعت  الثوري،  لنموذجها  الرتويج  يف  العريب“ 

الرتويج لفكرة أن الفوىض واالضطرابات التي عمت 

بعض الدول العربية عام 2011، تعد امتداد للثورة 

اإليرانية، أو”صحوة إسالمية“ يف املنطقة، كام أطلق 

عليها املرشد اإليراين األعىل عيل خامنئي. ومنذ هذه 

األحداث، سعت إيران إىل التمدد طائفياً وسياسياً يف 

األنظمة  بعض  سقوط  استغالل  وحاولت  املنطقة، 

العربية الكتساب أرضية جديدة يف اإلقليم والرتويج 

ملا يسمي بـ“النموذج السيايس اإليراين“. وكان الحرس 

التوسعي،  إيران  مرشوع  لتنفيذ  هواألداة  الثوري 

هذا  يف  واألساليب  الوسائل  من  العديد  اتبع  حيث 

السياق، لعل أبرزها: 

 1 - دعم ومتويل عدد كبري من امليليشيات يف دول 

املنطقة؛ ففي العراق قام بتسليح ميليشيات الحشد 

الشعبي ودعمها مالياً، حيث تقوم هذه امليليشيات 

وصنفت  بغداد.  يف  السيايس  القرار  عىل  بالضغط 

الواليات املتحدة بعض هذه امليليشيات «إرهابية»، 

أذرع  أحد  تعترب  التي  النجباء»  آخرها «حركة  وكان 

السياسة اإليرانية يف العراق. ويف سوريا تدعم إيران 

ميليشيات  بإرسال  قامت  حيث  األسد،  بشار  نظام 

من دول مختلفة ومنها أفغانستان وباكستان تحت 

كام  فاطميون“.  و“كتائب  زينبيون“  ”لواء  عناوين 
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العسكري واملايل  الدعم  بتقديم  الثوري  الحرس  قام 

مليليشيات الحويث اإلرهابية يف اليمن، وما يزال يقوم 

بتحريضها عىل عرقلة جهود الحل السيايس يف اليمن. 

وما يزال حزب الله يتلقى الدعم األكرب مالياً وعسكرياً 

به يف  االستعانة  يتم  أنه  الثوري، خاصة  الحرس  من 

مناطق الرصاعات واألزمات.

امليليشيات  هذه  توظيف  عن  إيران  تتوان  وال 

دول  عىل  هيمنتها  وتعزيز  نفوذها  مّد  يف  املسلحة 

املنطقة، فعيل سبيل املثال، فإن امليليشيات الشيعية 

املوجودة يف سوريا والعراق، تستهدف باألساس إرساء 

كتلة إيرانية متتد من العراق اىل لبنان، للوصول إىل 

الحويث  ميليشيا  إيران  توظف  كام  املتوسط.  البحر 

شبه  يف  نفوذها  بسط  ملحاولة  اليمن،  يف  االنقالبية 

أكده  االسرتاتيجي،  الهدف  وهذا  العربية.  الجزيرة 

 ،2015 العام  يف  صدر  األمريىك  للكونجرس  تقرير 

ع ىف املنطقة عرب  أشار إىل أن طموحات إيران بالتوسُّ

استغالل االنقسامات الطائفية فيها، ال يقل خطورة 

عية  عن برنامجها النووى، وأن طموحات إيران التوسُّ

العامل  عىل  خطراً  متثل  أن  ميكن  األوسط  الرشق  ىف 

ال يقل عن خطر طموحاتها النووية. وبالفعل حينام 

اندلعت الفوىض واالضطرابات يف املنطقة عام 2010 

فرصة  واعتربتها  لصالحها،  توظيفها  إيران  حاولت 

سوريا،  يف  وبالتحديد  الخمينية،  الثورة  راية  لرفع 

فقد دخلت بكل ثقلها ضمن سياسة تبدويف ظاهرها 

تطمح  باطنها  يف  لكنها  األسد،  بشار  لنظام  داعمة 

الستكامل مرشوع التمدد الذي بدأ بشكل جزيئ مع 

حزب الله يف لبنان.

يف  الله  حزب  تجربة  استنساخ  إىل  السعي   -  2

ألهم  الله،  حزب  تحول  املنطقة:  دول  من  العديد 

يف  توظفه  حيث  الخارج،  يف  إليران  عسكري  ذراع 

عنارص  خربة  من  تستفيد  كام  باملنطقة،  رصاعاتها 

الحزب يف عمليات االغتياالت والتفجريات من أجل 

توجيه رسائل للمجتمع الدويل والتخلص من أعدائها 

أمن  تهديد  يف  بالحزب  تستعني  كام  ومعارضيها، 

واستقرار العديد من دول املنطقة، فقد ثبت ضلوع 

الحزب يف عمليات تخريب يف عدد من دول الخليج 

عىل  القبض  القي  كام  والكويت،  البحرين  كمملكة 

للحزب  تابعة  خاليا 

األكرب  الحزب  دور  لكن  العربية  الدول  من  يف عدد 

ظهر يف الرصاع اليمني الحايل، ودعم الحزب املطلق 

وجهه  عن  اللثام  أماط  الذي  األمر  الحويث  ملليشيا 

الطائفي البغيض، ولعل هذا يفرس إدراج دول الخليج 

سلط  اإلرهابية.وقد  املنظامت  ضمن  الله  لحزب 

تقرير ملعهد ”جلوبال ريسك اينسايتس“ الربيطاين، 

صدر يف شهر نوفمرب 2017 الضوء عىل النفوذ املتزايد 

يف  استنساخه  إيران  ومحاوالت  اللبناين،  الله  لحزب 

والعراق  اليمن  يف  خاصة  األوسط،  الرشق  بلدان 

وسوريا، وبحسب التقرير، فإن العراق وسوريا ولبنان 

أصبحت هي الخط األمامي يف هذا املد املتزايد للقوة 

إىل  التقرير  اإليرانية. ويشري  واالقتصادية  العسكرية 

ميليشيات  منوذج  استنساخ  عرب  متددت  إيران  أن 

«الدفاع  بحجة  املنطقة،  دول  داخل  الله»  «حزب 

عن أمنها القومي وتأمني حدودها الخارجية، وأصبح 

لنقل  معبدا  ليس  بريوت  إىل  طهران  من  الطريق 

واإلمدادات  األسلحة  القدس  وفيلق  الثوري  الحرس 

فحسب، بل األيديولوجية والنفوذ يف عمق األرايض 

العربية أيضاً».  

نجاح إيران يف تأسيس حزب الله اللبناين يف مثانينيات 

القرن املايض، وتوظيفه سياسياً وعسكرياً، جعلها تركز 

عىل إنشاء ميليشيات عسكرية شبيهة يف العديد من 

أهدافها  لتنفيذ  كأداة  تستخدمها  يك  املنطقة،  دول 

ومخططاتها يف الخارج. ففي اليمن يأيت دعم الحرس 

الثوري مليليشيا الحويث اإلرهابية من منطق مصلحي 

الحوثيني  أن  صحيح  بحت،  واسرتاتيجي  وسيايس 

بعالقات  ويرتبطون  الشيعي،  باملذهب  يدينون 

الشيعية  املرجعية  مع  تاريخية 
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الرصاع  توظيفهم يف  إىل  إيران سعت  أن  إال  قم،  يف 

السيايس يف اليمن، حيث تعترب ميليشيا الحويث أداة 

ورصاعها  لحركتها  جوهرياً  جزءاً  وتعتربها  يدها  يف 

هوامتداد  اليمن  أن  أساس  عىل  والدويل،  اإلقليمي 

الرئييس  الهدف  فإن  ولهذا  اإلقليمي،  إيران  ملرشوع 

باليمن ودعم  الدائر  الرصاع  اإليراين يف  التدخل  من 

الله»  من»حزب  آخر  منوذج  هواستنساخ  الحوثيني 

اللبناين يف الحدود الجنوبية للسعودية.   

ويف دول الخليج سعت إيران إىل دعم بعض الحركات 

املحظورة عىل أمل تحويلها إىل نسخة مشابهة لحزب 

لتحرير  اإلسالمية  الجبهة  دعمت  فقد  اللبناين،  الله 

إىل  لتحويلها  محأولة  يف  طهران،  ومقرها  البحرين 

الجبهة  هذه  قامت  وقد  البحريني)،  الله  (حزب 

عام 1994م،  بني  ما  البحرين  يف  تخريبية  بعمليات 

عام  وبالتحديد  الثامنيات  منتصف  ويف  ـ  و1996م 

العسكري  الجناح  بإنشاء  الثوري  الحرس  قام   1987

العربية، واتفق  الجزيرة  الثورة اإلسالمية يف  ملنظمة 

هذا  وتوىل  الحجاز،  الله»  بـ»حزب  تسميته  عىل 

الحزب العمليات اإلرهابية يف السعودية، بالتنسيق 

اإلرهاب  لعمليات  اإليراين  الثوري  الحرس  مع 

والفتنة، يف أيام الحج، وافتعال املظاهرات الحاشدة 

كان  كام  والتخريب.  القتل  بغرض  الحج  مواسم  يف 

إليران دور يف إنشاء حزب الله الكويت والذي اتخذ 

له أسامء منظامت وهمية مثل: (طالئع تغيري النظام 

للجمهورية الكويتية، وصوت الشعب الكويتي الحر، 

الثورية  املنظمة  وقوات  اإلسالمي،  الجهاد  ومنظمة 

الكويت  الكويت،) وتأسس مبجموعة من شيعة  يف 

يف  الدينية  الحوزة  يف  تدرس  كانت 

اإليراين. ويف  الثوري  بالحرس  قم، ويرتبط معظمهم 

العراق، وبعد اإلطاحة بنظام صدام حسني وتصاعد 

النفوذ الشيعي عام 2003، عملت إيران عىل توحيد 

الله- حزب  لتشكل   2006 عام  الشيعية  الفصائل 

 2009 عام  املتحدة  الواليات  صّنفته  الذي  العراق 

منظمة إرهابية. وقد شاركت هذه الفصائل يف الحرب 

يف  زينب  السيدة  مرقد  عن  الدفاع  بحجة  السورية 

دمشق، ويف عدة معارك ضد تنظيم داعش يف العراق. 

ويف سوريا، ما زال الحرس الثوري يسعى جاهداً إىل 

هناك،  الله  حزب  تأسيس 

من خالل إدماج امليليشيات الشيعية هناك يف فصيل 

واحد، خاصة أن هذه امليليشيات تعتنق إيديولوجية 

«والية الفقيه» االستبدادية واملتطرفة اإليرانية الوفية 

عىل  خأمنئي  عيل  السيد  األعىل  اإليراين  للمرشد 

اليمن،  الصعيد السيايس واالجتامعي والديني.  ويف 

فإن الحرس الثوري يقف وراء تأسيس ميليشيا الحويث 

اإلرهابية، وهذا ما أكده القائد العام للحرس الثوري 

اإليراين، اللواء محمد عيل جعفري، الذي أشار إىل أن 

اليمن  الحوثية يف  الجامعة  التي صنعت  إيران هي 
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تعترب  إنها  اليمنية“، وقال  بـ“املقأومة  والتي وصفها 

يتخذون  وإن“الحوثيني  اإليرانية،  للثورة  إنجاز  آخر 

من الثورة اإليرانية منوذجا ملقأومة النظام املتسلط“، 

إىل  اإليرانية  الثورة  تصدير  ”مرشوع  أن  إىل  مشرياً 

الخارج يسري بشكل جيد“. 

عدة  الثوري  للحرس  فإن  العريب،  الخليج  دول  ويف 

فيها،  االستقرار  زعزعة  أجل  من  للتدخل  محاوالت 

مرارا  أعلنت  التي  البحرين  يف  جليا  ذلك  ويظهر 

وكذلك  الجهاز  بهذا  مرتبطة  إرهابية  خاليا  تفكيك 

الكويت، عدا عن محاوالته املستمرة باملساس بأمن 

واستقرار السعودية.

إىل  لها  التابعة  العسكرية  امليليشيات  تحويل   -  3

الدول  أنظمة  داخل  اإليراين  الثوري  للحرس  منوذج 

التابعة لها تلك امليليشيا، وهوما كشف عنه لقاء قائد 

الحرس الثوري محمد عيل جعفري خالل لقائه رئيس 

باجوا يف شهر  الباكستاين قمر جأويد  الجيش  أركان 

أكتوبر 2017، فقد أوىص برضورة نقل تجربة ميليشيا 

«زينبيون»  لواء  عرب  باكستان  إىل  اإليرانية  الباسيج 

املقاتل يف سوريا، معلًنا استعداد قواته للتعاون مع 

الجيش الباكستاين يف نقل التجربة. والواقع أن إيران 

تسعى منذ سنوات إىل دمج امليليشيات الشيعية التي 

الدول،  تلك  يف  الثوري  للحرس  نواة  لتكون  أنشأتها 

وترسيخها كذراع عسكرية تابعة لها يف املنطقة. ويركز 

الثوري يف هذه املرحلة عىل كل من سوريا  الحرس 

والعراق، وهذا ما يفهم من ترصيحات نائب القائد 

العام لحرس الثورة األيرانية العميد حسني سالمي يف 

السوري  الجيشني  فيها:»إن  قال  التي   ،2018 فرباير 

والعراقي يشكالن العمق االسرتاتيجي إليران»، ولهذا 

بغداد  حكومة  عىل  األيرانية  الضغوط  تتوقف  مل 

ميليشيات  تحويل  أجل  من  املاضية  األعوام  طيلة 

«الحشد الشعبي» إىل حرس ثوري عراقي عىل غرار 

ما هوموجود يف إيران. وال شك يف أن هذه املحاوالت 

إمنا تؤكد أن الحرس الثوري يواصل تصدير «منتجات» 

الثورة اإليرانية، باعتبارها منوذًجا قابال لالحتذاء به، 

خاصة منوذج «الباسيج»، مبا يساعد يف الرتويج لبناء 

أن  ميكنها  التقليدية،  للجيوش  موازية  ميليشيات 

متارس أدواًرا سياسية وعسكرية يف الداخل والخارج.  

كام يستهدف الحرس الثوري من وراء هذه املحأوالت 

من ناحية ثانية توظيف هذه امليليشيات يف تحقيق 

أهدافه التدخلية والتوسعية يف املنطقة.  

متعددة  ”امليليشيات  بـ  يسمى  ما  استحداث   -  4

الجنسيات“: يف إطار سعيها إلنجاح مخططها الرامي 

إىل توظيف كل األوراق التي متكنها من بسط نفوذها 

عىل  إيران  تراهن  األوسط،  الرشق  منطقة  عىل 

امليليشيات الطائفية املسلحة متعددة الجنسيات يف 

أكرث من ساحة. حيث أسس الحرس الثوري اإليراين يف 

سوريا يف شهر نوفمرب 2017 ميليشيا جديدة تحت 

يجمع   ،313 اللواء  املهدي  أنصار  مذهبي  مسمى 

شيعة منطقة درعا، وتهدف هذه امليليشيا إىل تعزيز 

نفوذ إيران يف سوريا، تحسباً ألية تفاهامت أمريكية- 

امليليشيات  وظاهرة  سوريا.   بشأن  محتملة  روسية 

متعددة الجنسيات هي ذات بعد طائفي باألساس، 

أثريت من قبل يف أغسطس عام 2016، حينام  وقد 

قادة  أبرز  أحد  فليك  عيل  محمد  الجرنال  اعرتف 

امليليشيات الشيعية والقوات اإليرانية يف سوريا بنية 

يف  لطهران  املوالية  امليليشيات  تنظيم  إعادة  إيران 

سوريا وصهرها يف بوتقة إطار تنظيمي يحمل اسم 

«جيش التحرير الشيعي».  وتعتمد تشكيلة «جيش 

التحرير الشيعي» عىل قوات محلية تضم ألوية من 

العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان واليمن.   

عىل أي حال، فإن هذه امليليشيات الطائفية متعددة 

الجنسيات التي يرشف عليها الحرس الثوري هي ذراع 

2017
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جديدة تستخدمها إيران يف تحقيق أهدافها الطائفية 

الحكم  أنظمة  بقاء  تأمني  يف  وتوظفها  املنطقة،  يف 

الحليفة لها، وتنوب عن جيشها النظامي يف حروبها 

التي تخوضها يف أكرث من جبهة.

 ..

من  الثامن  يف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  أعلنت 

عىل  اإليراين»  الثوري  «الحرس  إدراج   ،2019 أبريل 

األمرييك  الرئيس  واعترب  اإلرهابية،  املنظامت  الئحة 

بفاعلية  يشارك  الثوري  الحرس  أن  ترامب  دونالد 

أدوات  من  أداة  باعتباره  اإلرهاب  ودعم  متويل  يف 

«الواليات  أن  إىل  ترامب  وأشار  اإليرانية.  للدولة 

عىل  واالقتصادية  املالية  الضغوط  ستواصل  املتحدة 

إيران، وسنزيد من كلفة دعمها لألنشطة اإلرهابية». 

متويل  يف  بفاعلية  يشارك  الثوري  «الحرس  وأضاف: 

اإلرهاب والرتويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول». 

وجاء القرار األمرييك يف سياق التصعيد املتواصل بني 

واشنطن وطهران بداية من وصول ترامب إىل البيت 

األمرييك  باالنسحاب  مرورا   ،2017 يناير  يف  األبيض 

بفرض  وانتهاء  مايو2018،  النووي يف 8  االتفاق  من 

عقوبات أمريكية عىل إيران عرب مرحلتني يف أغسطس 

ونوفمرب من العام  2018.

الواليات  فيها  تصنف  التي  األوىل  املرة  وتعترب هذه 

املتحدة جزءا من جيش دولة أجنبية رسميا كمنظمة 

يعد  اإليراين  الثوري  الحرس  وأن  خاصة  إرهابية، 

اإليرانية،  القوات املسلحة  العنارص داخل  أحد أهم 

فقط  ليس  قاسمة  رضبة  الخطوة  هذه  وستشكل 

املنطقة،  يف  اإليراين  للمرشوع  بل  الثوري،  للحرس 

وذلك بالنظر للعوامل واالعتبارات التالية:

فقط  ليس  إيران،  عىل  الحصار  ستحكم  أنها   -  1

مؤسسات  عىل  اقتصادية  عقوبات  فرض  بسبب 

ألنها تصف  أيضاً  وإمنا  اإليراين  النظام  يف  أوأشخاص 

الحرس الثوري الذي يعد أحد أركان النظام اإليراين 

داخليًا وخارجيًا ويرتبط مبارشة بعيل خامئني مرشد 

األمن  زعزعة  يف  والتورط  باإلرهاب  اإليرانية  الثورة 

أن  عىل  املراقبون  ويجمع  املنطقة.   يف  واالستقرار 

تصنيف الحرس الثوري عىل قامئة املنظامت اإلرهابية 

من  جديدة  مرحلة  أمام  الباب  يفتح  قد  األمريكية 

عىل  تقترص  لن  وطهران،  واشنطن  بني  التصعيد 

إىل  متتد  قد  وإمنا  األمريكية،  االقتصادية  العقوبات 

اتجهت  إذا  ما  حالة  يف  السيام  العسكري،  التصعيد 

عىل  إجرائية  خطوات  اتخاذ  إىل  األمريكية  اإلدارة 

سعت  إذا  ما  حالة  ويف  القرار.  هذا  لتفعيل  األرض 

بعد  مبارشة  غري  أخرى  بخيارات  التلويح  إىل  إيران 

اتخذه  مضاد  بقرار  األمرييك  القرار  عىل  ردت  أن 

«النظام  باعتبار  القومي  لألمن  األعىل  املجلس 

القوات  األمرييك حكومة داعمة لإلرهاب» و»وضع 

األمريكية املوجودة يف غرب آسيا يف قامئة التنظيامت 

اإلرهابية من وجهة النظر اإليرانية، فإنها تضع نفسها 

مع  العواقب  مأمونة  وغري  متوازنة  غري  مواجهة  يف 

الواليات املتحدة األمريكية.

2 - تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية 

سيكون له تأثري سيايس واقتصادي، إذ سيعيق أعامل 

اإليذاء  عىل  قدراته  من  ويقلص  الثوري،  الحرس 

قبضته  إضعاف  خالل  من  داخلياً،  السيطرة  وبسط 

الشعب  عىل  ميارسها  التي  البطش  وقوة  الحديدية 

اإليراين، والتي تجلت مراراً يف السيطرة عىل حركات 

رسعان  والتي  اإليرانية  املدن  يف  املتوالية  االحتجاج 

متارسها  التي  البطش  قوة  بفعل  إخامدها  يتم  ما 

يحظر  الذي  القرار  وهذا  الثوري.  الحرس  ميليشيا 
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التعامل مع الحرس الثوري االيراين يعني 

أكرث  تضم  مارقة  إيرانية  ميلشيا  تقييد حركة  عملياً 

من مائة ألف عنرص إرهايب يف خارج إيران، ومثلهم 

يف الداخل ميثلون عنارص ”الباسيج“ الذين يقمعون 

الشعب اإليراين ويحولون دون نجاح أي حراك شعبي 

خالل األعوام املاضية، والتقييد يشمل أيضاً نحوثلث 

التي  الرشكات  يف  متمثل  اإليراين  االقتصاد  أنشطة 

يسيطر عليها الحرس الثوري، 

ال  املنطقة:  يف  اإليراين  اإلرهاب  خطر  احتواء   -  3

الثوري عىل الئحة املنظامت  الحرس  شك أن إدراج 

اإليراين  النفوذ  من  كثرياً  سيحد  األمريكية  اإلرهابية 

يف املنطقة؛ خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار حقيقة 

اإليراين  نظام  هوقلب  اإليراين  الثوري  الحرس  أن 

دعم  عن  وهواملسؤول  الخارج،  يف  الطوىل  وذراعه 

التابعة له، ويف  ومتويل وتدريب الحركات اإلرهابية 

يف  الحويث  ومليشيات  لبنان  يف  الله  حزب  مقدمتها 

اليمن والحشد الشعبي يف العراق. أي أن الهدف من 

الثوري  الحرس  مامرسات  هوفضح  األمرييك  القرار 

ومدى ارتباطه باإلرهاب، مبا يؤدي إىل فضح مزاعم 

األمن  الحديث عن  يكف عن  ال  الذي  املاليل  نظام 

بالتبعية  يؤدي  مبا  اإلرهاب،  ومكافحة  واالستقرار 

الذي  النظام،  الدولية حول  العزلة  إحكام طوق  إىل 

ملا يصفه  بأنه ضحية  والتظاهر  العامل  يحاول خداع 

بالسياسات العدائية األمريكية.

وهذا اإلجراء األمرييك املهم لن يسهم فقط يف تفكيك 

يف  أيضاً  وإمنا  اإليراين،  للنظام  اإلرهابية  البنية 

جعل طهران تدخل يف مواجهة مفتوحة مع املجتمع 

الذي  اإليراين،  الثوري  الحرس  أن  خصوصاً  الدويل، 

أهم  من  يعترب  املنطقة،  يف  املليشيات  مئات  يقود 

واليمن،  ولبنان  العراق وسوريا  اإليرانية يف  األدوات 

استهدفت  التي  اإلرهابية  العمليات  وراء  يقف  كام 

معارضني يف الخارج يف السنوات املاضية. ولهذا فإن 

من  سيقوض  الثوري  الحرس  تجاه  األمرييك  التحرك 

الدور اإليراين اإلرهايب يف املنطقة والعامل، ال سيام أنه 

باتت  إيران  بأن  الغرب،  يف  عامة  أجواء  وسط  جاء 

واحد  شهر  بعد  وكذلك  املنطقة،  األول عىل  الخطر 

رأسها  وعىل  إليران،  أذرعاً  أيضاً  بريطانيا  حظر  من 

والعسكري،  السيايس  بشقيه  اللبناين،  الله  حزب 

بإدراج  الربيطاين  الربملان  داخل  مطالبات  وهناك 

الحرس الثوري عىل الئحة التنظيامت اإلرهابية، أسوة 

بالخطوة األمريكية.

4 - تعميق أزمة االقتصاد اإليراين، خاصة إذا ما تم 

الثوري يسيطر  الحرس  األخذ يف االعتبار حقيقة أن 

عىل  تهيمن  كبرية  اقتصادية  رشكة  نحو800  عىل 

تحت  تعمل  رشكات  عرب  واالقتصاد  التجارة  حركة 

التي يديرها قيادات  األنبياء»  الفتة مؤسسة «خاتم 
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تحت  الثوري  الحرس 

شعار ديني. وال شك أن إحكام الحصار عىل ميليشيا 

االقتصاد  حركة  شل  بالتبعية  يعني  الثوري  الحرس 

األمريكية  اإلرهاب  قامئة  عىل  فإدراجها  اإليراين، 

عىل  قدرتها  وانهيار  املالية  التحوالت  وقف  يعني 

رشكات  تغلغلت  حيث  التجاري،  العمل  مواصلة 

الحرس يف جميع أنشطة االقتصاد اإليراين ابتداء من 

التجزئة مروراً  إدارة شبكات االتصاالت حتى تجارة 

والبنوك  واملستشفيات  واملوانئ  الطرق  بقطاعات 

فإن  ذاته،  الوقت  يف  ذلك.  وغري  والتأمني  والطاقة 

وضع الحرس الثوري عىل قامئة العقوبات األمريكية 

مع  متسق  األجنبية،  اإلرهابية  باملنظامت  الخاصة 

اسرتاتيجية الضغط القصوى لرتامب، إذ أنه يزيد من 

الضغوط االقتصادية عىل إيران يف الداخل والخارج. 

ويعني تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أيضا 

أومصارف  مالية  مؤسسات  أي  عىل  عقوبات  فرض 

تتعامل مع الحرس الثوري. ومن شأن التصنيف أيضا 

اقتصادية  عالقات  أي  إقامة  خطورة  من  يزيد  أن 

أوتجارية مع إيران.

املنطقة:  يف  اإليراين  التوسعي  املرشوع  عرقلة   -  5

للحرس  االقتصادية  األنشطة  محارصة  أن  شك  ال 

الثوري تعني يف حقيقة األمر محارصة للنظام اإليراين 

من  خارجياً  التحرك  عىل  لقدرته  وإضعافا  بأكمله، 

سوريا  يف  التوسعية  مخططاته  تنفيذ  مواصلة  أجل 

عام،  بوجه  املنطقة  ودول  ولبنان  والعراق  واليمن 

اسرتاتيجية  تعكس  مهمة  خطوة  كونها  عن  فضالً 

إليران  الشاملة  القوة  إلنهاك  املدى  بعيدة  ضغط 

كربى،  إقليمية  رصاعات  خوض  عىل  قدرتها  وشل 

متدهور  اقتصاد  ظل  يف 

متتلك  وال  باألموال  التزود  تستطيع  ال  ومليشيات 

كام  الرواتب،  ودفع  باألسلحة  التزود  عىل  القدرة 

املقدرة  فقدان  إىل  كذلك  الخطوة ستؤدي  أن هذه 

العميلة  التنظيامت  الستقطاب  األموال  توفري  عىل 

الخارجية ضمن  تنفذ أجندتها  املوالية إليران والتي 

اسرتاتيجية الحرب بالوكالة التي تعتمد عليها إيران 

يف تنفيذ مخططاتها االسرتاتيجية إقليمياً.

وامليليشيات  اإلرهابية  التنظيامت  محارصة   -  6

املسلحة التابعة إليران يف الخارج، ال شك أن إدراج 

مأزق  سيعمق  اإلرهاب  الئحة  عىل  الثوري  الحرس 

املليشيات واألذرع الخارجية املرتبطة به يف الخارج، 

ويضعها تحت املجهر، بدءاً من «حزب الله» اللبناين 

ومروراً مبليشيات الحويث اإلرهابية يف اليمن، ونهاية 

الذي  األمر  العراق،  يف  الشعبي  الحشد  مبيليشيات 

يقوض نشاط هذه التنظيامت وامليليشيات، ويجعلها 

األمنية  الناحية  من  االستهداف  دائرة  يف  تدخل 

أمريكياً، ورمبا أوروبياً يف وقت الحق.
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والتنظيامت  امليليشيات  هذه  فإن  ذاته،  الوقت  يف 

التي تعتمد يف متويلها عىل الحرس الثوري ستتأثر بعد 

حزب  مقدمتها  ويف  الجديدة،  األمريكية  العقوبات 

واشنطن  تأكيد  يف  جليا  نحوبدا  عىل  اللبناين،  الله 

نشاطات  لكبح  جهودها  مواصلة  عىل  حرصها 

الحزب التي يدعم من خاللها حضور إيران يف 

العنوان  األساس  يف  ذلك  وكان  املنطقة، 

الخارجية  وزير  زيارة  يف  األبرز 

األمرييك مايك بومبيوإىل لبنان 

ال  وقد   ،2019 مارس  يف 

يكون مستبعدا أن تشمل هذه اإلجراءات املليشيات 

األخرى املوجودة يف سوريا والعراق واليمن واألرايض 

جوالة  تنظيامت  إىل  تحولت  والتي  الفلسطينية، 

تتواجد أينام تقتيض مصالح إيران ذلك.

الثوري  الحرس  تصنيف  املتحدة  الواليات  قرار   

قاصمة  رضبة  يعد  إرهابية»،  «منظمة  اإليراين 

أن  خاصة  املنطقة،  يف  التوسعي  اإليراين  للمرشوع 

الحرس الثوري وما يرتبط به من ميليشيات مسلحة 

تنفيذ هذا  الحربة يف  إرهابية هي رأس  وتنظيامت 

املرشوع. كام أن هذا القرار سيؤثر أيضاً عىل قدرات 

إيران العسكرية والدفاعية، خاصة إذا ما تم األخذ يف 

االعتبار حقيقة أن الحرس الثوري هومن يسيطر عىل 

الوقت ذاته،  الباليستية. يف  للصواريخ  إيران  برنامج 

فإن القرار األمرييك، وما قد يرتتب عليه من تداعيات 

بالغة األهمية كام سبق اإلشارة، قد يفاقم من حركة 

االحتجاجات يف الداخل االيراين، بسبب تردي األوضاع 

املعيشية وتهالك البنية التحتية عىل النحوالذي بدا 

واضحاً يف األزمة التي فرضتها السيول التي اجتاحت 

بوضوح  كشفت  والتي   ،2019 أبريل  شهر  يف  إيران 

من  العديد  يف  األساسية  والبنية  املرافق  انهيار  عن 

إيران  موارد  بتوجيه  النظام  وانشغال  القطاعات، 

املالية النفطية الكبرية إىل متويل مخططاته التوسعية 

ودعم تنظيامت اإلرهاب يف الخارج.
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التدقيق يف سرية سالمي تقول بأن التغيري هذه املرة ليس 

يف األشخاص أوالوجوه فقط ولكن يف اسرتاتيجية التعامل 

التعامل حيث  إىل خشونة  تحتاج  املرحلة  حيث  أيضاً 

تم املالحظة بأن جعفري تراجع أداءه امليداين والتكتييك 

عليه  قاسم سليامين  أفراده  أحد  حتى طغت شخصية 

أن حسني  بالعقوبات، كام  تقييده هوا آلخر  تم  الذي 

سالمي بجانب إمكانياته فهوامليدانية حيث شغل نائب 

رئيس األركان املشرتكة للعمليات العسكرية وبجانب ما 

االسرتاتيجي  تفكريه  تدعم  علمية  يحمله من شهادات 

فقد عمل يف مجال تطوير الصواريخ البحرية، بجانب 

مع  التعامل  يف  متشدداً  خطاباً  هوميتلك  ذلك،  كل 

إيران  للمحافظني يف  الحقيقية  الصورة  إرسائيل يعطي 

التي ال ميتلكها حتى فريق روحاين بأكمله، إذا هورجل 

هذه املرحلة.

 

الفكرة أن حسني سالمي أكرث احرتافيا يف إدارة املعارك 

وخاصة البحرية واالحتامالت تشري أن الحرب إن حدثت 

عن  وهويختلف  أكرب،  فيه  البحري  الجانب  ستكون 

حيث  بالعشوائية  يتصف  الذي  جعفري  عمل  طريقة 

يعتمد عىل امليليشيات.

املسألة ليس عالقة لها بتغيريات روتنية عىل اعتبار أن 

بكيفية  عالقة  لها  لكن  املقررة،  فرتته  انتهت  جعفري 

التي  األمريكية  اإلدارة  مع  اإليرانية  العالقات  إدارة 

املنطقة  لقواتها يف  العسكرية  متارينها  زادت من عدد 

منها  املنطقة  يف  دول  مع  عسكرية  اتفاقيات  ووقعت 

املنطقة  يف  إليراين  االسرتاتيجي  الحليف  عامن  سلطنة 

التغيري  وبالتايل  «الدقم»  ميناء  باستخدام  لها  للسامح 

ليس صدفة بل هوورقة عسكرية مهمة يتم توظيفها 

بإمكانياته  وهومعروف  األمر  تطلب  حالة  يف  بعناية 

وإرسائيل،  املتحدة  الواليات  مع  العالقة  وإدارة  الفنية 

فإن  وبالتايل  هوتقني  الثورية  األيديولوجية  فبجانب 

تأثريه سيكون كبريا.

الثوري  الحرس  واجهة  إىل  الجديد  الصاعد  سالمي 

هوعنوان  املنطقة  ملفات  يف  الرئييس  الفاعل  اإليراين 

الرسالة اإليرانية للعامل خاصة وأن املرحلة السابقة التي 

والصوت  الثورة  كانت مرحلة  الذي  فيها جعفري  كان 

مل  هوإذا  األساس  هذا  وعىل  التكتيك  من  أكرث  العايل 

يكن الشخص فإن نوعية القيادات اإليرانية التي تجيد 

يتمتع  التي  الصفات  الثوري وهي  التهديدي  الخطاب 

بها خلفه سالمي القادر عىل أن يدفع بالقلق إىل الداخل 

اإلرسائييل واألمرييك.

للثورة  األعىل  املرشد  فإن  الصورة  تكتمل  وحتى 

جانب  يف  يحتاجه  أنه  جعفري  أعفاء  خطاب  يف  ذكر 

العسكري  الجانب  عن  أهمية  يقل  ال  هواآلخر  آخر 

وهوما  اإليرانية  الناعمة  القوة  باعتبارها  وهوالثقافة 

الروحي  بالجانب  يعرف  أوما  املذهبي  االنتشار  يعني 

التضييق  أن  حيث  املرحلة  هذه  يف  مهم  وهواآلخر 

عىل امليليشيات يحتاج إىل تفعيله فالخارطة السياسية 

جعفري  وشخصية  تتوافق  العامل  يف  القادمة  اإليرانية 

كونه أسس ميليشيات لها طابع غري النظامي ومنترشة 

الثورة هوأقرب  رجل  أنه  الشعوب وهومن حيث  بني 

قائد  منه  أكرث  الدين)  (رجال  املاليل  من  يكون  ألن 

عسكري يخطط لعمليات عسكرية لها طابع عمليايت، 

إذا فاملرحلة املقبلة مرحلة تكتتية فنية.

العالقات الدولية اإليرانية شهدت تضييقاً عليها بسبب 

العقوبات الفنية التي تتبعها إدارة دونالد ترامب وهي 

تحقق نجاح فيها كام هناك حراك إرسائييل سيايس يف 

احتامل نشوب مناوشات عسكرية  يؤكد عىل  املنطقة 

استحضار  فإن  وبالتايل  اإلقليم  يف  حرب  إىل  تؤدي  قد 

شخصية تعترب من الصقور اإليرانية أواملحافظني هودليل 

عىل االستعداد للمرحلة املقبلة التي تستطيع التجاوب 

إعادة  بعد  خاصة  اإلرسائييل  التشدد  احتامالت  مع 

انتخاب بنيامني نتنياهو.

:

sowafi@hotmail.com
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حرصية  مقابلة  الوطن»  «درع  مجلة  أجرت  وقد 

التنفيذي  الرئيس  هوارد،  إس.  روبرت  السيد/  مع 

 Lockheed Martin Middle لرشكة  اإلقليمي 

ومواصفاته.  النظام  هذا  الضوء عىل  لتسليط   East

فيام ييل مقتطفات من تلك املقابلة:

«درع الوطن»: تم اإلعالن عن نظام «فالكون» أثناء 
معرض الدفاع واألمن الدويل (أيدكس)، فلامذا تم 

اختيار هذا املعرض بالذات لتدشني هذا النظام؟
الجيل  أن   Lockheed Martin رشكة  ترى  هوارد: 

فالكون،  مثل  التكنولوجية،  اإلبتكارات  من  التايل 

الدوليني.  والتقدم  األمن  مستقبل  مالمح  سيشكل 

بناء  عىل  سنصب  الرئييس  اهتاممنا  فإن  لذلك، 

الذي  األمر  املتقدمة،  العسكرية  القدرات  وتطوير 

سيساهم يف دعم كافة رشكائنا اإلقليميني من حيث 

واستقرار  مواطنيهم  وسالمة  أمن  عىل  الحفاظ 

بالدهم ضد أي تهديدات ناشئة يف عرصنا الحديث. 

 Lockheed رشكات  كانت  ولرشكائنا،  لنا  وبالنسبة 

Martin وDiehl Defence وSaab منصات مثالية 

ليس  الذي سيساعدها،  املتقدم  النظام  لعرض هذا 

بل  فحسب  اليوم  األمني  املشهد  عرب  اإلبحار  عند 

والتقدم إىل األمام أيضا.

معرض  خالل  أعربتم  أن  سبق  الوطن»:  «درع 
أن  أملكم يف  (أيدكس) عن  العاملي  الدفاع واألمن 
فهل حدثتمونا  األول،  العميل  الخليج  دولة  تصبح 

عن تكاليف هذا النظام ودرجة استعداده؟
النظام  هذا  تطوير  بفضل  بالسعادة  نشعر  هوارد: 

الدفاع  تهديدات  مع  التعامل  عىل  القادر  الجديد 

واملتوسطة  القصرية  واملستقبلية  الحالية  الجوي 

والقوات  الداخلية  الجبهة  لها  تتعرض  التي  املدى 

دراسات  أجرينا  وقد  اإلمارات.  دولة  يف  املسلحة 

تجارية مستفيضة ألنواع الرادارات املختلفة وأنظمة 

ملواجهة  االعرتاضية  والصواريخ  والتحكم  القيادة 

عن  الدراسات  تلك  وأسفرت  التهديدات.  تلك 

الذي   Giraffe 4A الرادار  ويعترب  فالكون.  النظام 

 IRIS-T االعرتايض  والصاروخ   Saab رشكة  أنتجته 

SLM الذي أنتجته رشكة Diehl النظامني املناسبني 

للتعامل مع هذه التهديدات. وما زلنا نواصل دراسة 

 :
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النظام  لتأمني هذا  الخليج  دول  مع  الربنامج  نطاق 

العسكرية  احتياجاتها  يلبي  ومبا  معقول  بسعر 

ويلبي طموحاتها يف امتالك أحدث األسلحة املتطورة 

ملجاراة متطلبات الحرب الحديثة.

العمالء عىل  أفعال  ما هي ردودر  الوطن»:  «درع 
فالكون  النظام  بيع  ميكن  وهل  العامل؟  مستوى 

لرشكاء دوليني آخرين؟
مؤمتر  عقب  أسطورية  األفعال  ردود  كانت  هوارد: 

ومعرض الدفاع واألمن الدويل (أيدكس) حيث حظينا 

آخرين.  عامليني  رشكاء  عدة  قبل  من  بالغ  باهتامم 

األنظمة  تستخدم  حاليا  دولة   25 من  أكرث  وهناك 

التهديدات  مع  التعامل  عىل  القادرة  غري  القدمية 

محل  يحل  لن  فالكون  فالنظام  والناشئة.  الحالية 

هذه األنظمة فحسب، بل سيمنح مستخدميه قدرة 

أكرب باستخدام أقل عدد ممكن من األنظمة. ويتمتع 

كيلومرتا   40 إىل  يصل  فعال  مبدى  فالكون  النظام 

وجود  إىل  باإلضافة  كيلومرتا،   20 إىل  يصل  وارتفاع 

الفعال  اإللكرتوين  املسح  مصفوفة  يستخدم  رادار 

وقاذفات  درجة،   360 بزاوية  ويدور   (AESA)

التايل  الجيل  نظام  فالكون  يجعل  وهوما  عمودية، 

الجاهز لالستخدام اليوم.

«درع الوطن»: تتمثل إحدى املزايا الرئيسية للنظام 
 Giraffe 4-A (G4-A) الرادار  وجود  يف  فالكون 
S-Band الذي يستخدم مصفوفة املسح اإللكرتوين 
فام  درجة،   360 بزاوية  ويدور   (AESA) الفعال 
الذي يجعل هذا الرادار مميزا؟ وما هي إلمكانيات 

رصد األهداف وتتبعها؟
املوجة  عىل   Giraffe 4A الرادار  يعمل  هوارد: 

املسح  مصفوفة  ويستخدم   (G4-A) القصرية 

 360 بزاوية  ويدور   (AESA) الفعال  اإللكرتوين 

درجة، كام أنه نظام راداري متعدد القنوات يعنمد 

عىل نرتات الغاليوم gallium nitride (GaN)، أي 

كام  والتتبع.  الرصد  عىل  عالية  بقدرات  يتمتع  أنه 

يستخدم يف املراقبة الجوية والدفاع الجوي املتزامن، 

األجنحة  ذات  الطائرات  وتتبع  برصد  يقوم  حيث 

الثابتة واملتحركة.

عن  املزيد  تخربونا  أن  لكم  هل  الوطن»:  «درع 
النظام SkyKeeper (حارس السامء)؟

هوارد: يعترب النظام SkyKeeper نظاما ذا تصميم 

بإدارة  وهويقوم  مستقبال،  للتطوير  قابل  مفتوح 

املشرتكة يف  النريان  وتنسيق  الجوي  املجال  ومراقبة 

بالتعرف  النظام  يقوم  كام  والربي.  الجوي  املجال 

االستجابة  أنظمة  وتكليف  الجوية  التهديدات  عىل 

النظام  التهديدات.ويستطيع  تلك  مع  لالشتباك 

ويستطيع  هدف   800 من  أكرث  تعقب  فالكون 

مثانية  مع  االشتباك  الواحد  الصاروخي  القاذف 

أهداف متعددة االتجاهات يف وقت واحد، وهوما 

للغاية  مرن  حل  توفري  عىل  الصاروخ  قدرة  يعني 

للتعامل مع تهديدات كثرية ومختلفة وخطرية سواء 

من حيث القوة أواالتجاهات.

من  كبريا  عددا  نشهد  زلنا  ما  الوطن»:  «درع 
الجوية  املركبات  مثل  املختلفة  التهديدات 

كروز  وصواريخ  والطائرات  املأهولة)  (غري  اآللية 
والطائرات املروحية، فام هي آلية عمل والصاروخ 
االعرتايض IRIS-T SLM العرتاض تلك التهديدات؟

هوارد:  ما زالت التهديدات الراهنة تواصل تطورها 

يصعب  الذي  األمر  واملضمون،  الشكل  حيث  من 

العامل. وقد  أنحاء  املسلحة يف جميع  القوات  مهمة 

اعرتاض  اليوم، وميكنه  فالكون جاهزا  النظام  أصبح 

وتدمري  والناشئة  الحالية  التهديدات  من  كبري  عدد 

املركبات  مثل  الجوية  التهديدات  من  كبري  عدد 

وصواريخ  والطائرات  املأهولة)  (غري  اآللية  الجوية 

مبارشة  إصابة  وإصابتها  املروحية  والطائرات  كروز 

للتخلص  السكنية  التجمعات  يكفي عن  مبا  وبعيدا 

الكياموية أوالبيولوجية، ومن ثم  من تأثري األسلحة 

وميثل  املدنيني.  أرواح  يف  خسائر  أي  وقوع  تفادي 

التكنولوجيا،  عامل  يف  حقيقية  ثورة  الصاروخ  هذا 

وهوجاهز لالستخدام فورا.

«درع الوطن»: ما هي خطوات الدمج التي اتخذتها 
الرشكة يك يكون هذا الصاروخ «جاهزا»؟

األنظمة  بني  األولية  الدمج  خطوات  بدأت  هوارد: 

 SkyKeeper Battleو  IRIS-T SLMو  G4A

النظام  Manager، وأرشفت رشكة Saab عىل دمج 

املتعلقة  االتصاالت  تحقيق  يف  ونجحت   G4A

عالوة   SkyKeeper والنظام  الرادار  بني  بالتعقب 

 IRIS-Tو  G4A النظامني  اختبار  جرى  ذلك،  عىل 

رشكة  أنتجته  الذي  الرادار  وأثبت  بنجاح،   SLM

رشكة  أنتجتها  التي  االعرتاضية  والصواريخ   Saab

Diehl جدارتهام وأهليتهام لتعقب األهداف الحية.
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مع  مقابلة  الوطن“  ”درع  مجلة  أجرت  وقد 

أبوخالد عرب فيها عن رؤيته تجاه األمن اإلقليمي 

والرشاكة مع دول املنطقة واملساهمة التي ميكن 

أن تقدمها رشكة Northrop Grumman لجعل 

منطقة الرشق األوسط أكرث أمنا وأمانا. فيام ييل 

مقتطفات من تلك املقابلة:

األنشطة  عن  النظر  بغض  الوطن»:  «درع 
 Northrop Grumman التجارية، نجحت رشكة
فهل  األوسط،  الرشق  إقامة عدة رشاكات يف  يف 

ميكنكم تسليط الضوء عىل تلك الرشاكات؟
أبوخالد: عندما نقول رشاكة ينرصف نظر الكثريين 

إىل املشاريع املشرتكة أوالرشاكات التي تقوم عىل 

بهذه  األمر  نرى  ال  ولكننا  التجارية،  املعامالت 

التغلغل  بها  نعني  رشاكة  نقول  فعندنا  الصورة. 

يف صميم املجتمع، والتعاون مع املواطنني الذين 

لتنفيذ املشاريع املختلفة  ميتلكون قدرات جبارة 

نتطلع  أن  وذاك  هذا  من  واألهم  الدولة.  داخل 

دامئا إىل الشباب ألن الشباب هم عامد املستقبل 

يف منطقة الرشق األوسط.

ونحن نتطلع يف الوقت نفسه إىل كيفية تشجيع 

يف  التجارية  املشاريع  تقود  يك  اإلماراتية  املرأة 

وتعترب  العسكرية.  والصناعات  الطريان  مجال 

كربى  عاملية  رشكة   Northrop Grumman

عندما يتعلق األمر بتنوع املنتجات والتعاون مع 

مكونة  فرق  تشكيل  أن  نعتقد  ونحن  اآلخرين. 

وقدرات  وخربات  بخلفيات  يتمتعون  أفراد  من 

مختلفة ومتنوعة ميكن أن يؤدي إىل نتائج أفضل. 

أن  شأنه  هومن  ما  كل  بذل  عىل  نحرص  لذلك، 

يدعم التنوع واالندماج يف الرشق األوسط.

التكنولوجيا  نقل  ساهم  كيف  الوطن»:  «درع 
العاملة  القوى  العرب ضمن  املواطنني  يف إرشاك 

لديكم، السيام يف اإلمارات والسعودية؟
مع  الرشاكات  من  العديد  لدينا  أبوخالد: 

الجامعات يف كل من السعودية واإلمارات، حيث 

الستقطاب  الالزمة  الربامج  تطوير  عىل  نعمل 

ففي  والتكنولوجيا.  نحوالعلوم  الطالب  وجذب 

معهد  مع  رشاكة  أقمنا   2017 يونيوعام  شهر 

مصدر ملنح درجة املاجستري يف األنظمة الفضائية 

واختبار  لبناء  الفرصة  الطالب  ملنح  والتكنولوجيا 

الربنامج  هذا  ويعترب  الصناعية.  األقامر  وإطالق 

من أكرث برامج التعاون املشرتك نجاحا هنا، حيث 

تخرج حوايل 20 طالبا يف هذا الربنامج. وقد صمم 

طالب املخترب الفضايئ مؤخرا قمرا صناعيا مكعب 

الشكل (CubeSat) مبقاس X 10 10 سنتيمرتات 

إطالقه  تم  الذي   MySat 1 اسم  عليه  أطلق 

ووضعه يف مداره يف شهر نوفمرب عام 2018 من 

ويعمل  نصية.  رسائل  وبث  صور  التقاط  أجل 

التعاون  إطار  بالفعل عىل MySat 2 يف  الطالب 

ولدعم  املعرفة.  نقل  بهدف  الصناعي-األكادميي 

املتقدمة،  التكنولوجيا  امتالك  يف  اإلمارات  رغبة 

جنبا  اإلمارايت  مديروومهندسواملرشوع  عمل 

يف   Northrop Grumman مهنديس  جنب  إىل 

موقعنا األمرييك لتصميم وبناء أول قمر صناعي 

ضخم لالتصاالت الالسلكية ”الياه 3“. وقد حقق 

املهندسون اإلماراتيون الريادة يف كل مرحلة من 

مراحل التصميم والبناء. وقد جرى إطالق القمر 

 ،2018 عام  يناير  شهر  يف   “3 ”الياه  الصناعي 

الرسعة  الفائق  اإلنرتنت  عىل  الدخول  وهويؤمن 

يف بعض من أشد املناطق انعزاال يف قاريت أفريقيا 

فريق  يواصل  أن  املقرر  ومن  الجنوبية.  وأمريكا 

Northrop Grumman رشاكته مع اإلمارات يف 

 :
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الجيل التايل من األقامر الصناعية.

كبرية  بقدرات  منتجاتكم  تتمتع  الوطن»:  «درع 
يف املنطقة، فكيف كان سيناريوالتسويق؟

أبوخالد: لدى رشكة Northrop Grumman يف 

أهتامماً  نوليها  الدول  من  عدد  األوسط  الرشق 

خاصاً وهي السعودية واإلمارات حيث نتواجد يف 

السوق املحيل ونطرح منتجاتنا وأنظمتنا لعمالئنا 

املحليني مام يعكس أهمية هذه املنطقة بالنسبة 

للرشكة.

 Northrop رشكة  أبرمت  ذلك،  عىل  وكمثال 

بث  جهاز  لتأمني  اتفاقا  مؤخرا   Grumman

الحرب  محاكاة  وجهاز  املشرتك  التهديدات 

اإللكرتونية املتقدم للسعودية، حيث يقدم الجهاز 

املساعدة  بغرض  القتال  لساحة  محاكية  بيئة 

ومواجهة  تحديد  كيفية  عىل  الجنود  تدريب  يف 

دون  املعادية  أواملدفعية  الصواريخ  تهديدات 

الحية  للنريان  الجنود  أرواح  تعريض  إىل  الحاجة 

املبارشة.

عىل  الضوء  الرشكة  سلطت  الوطن»:  «درع 
والفضائية  والبحرية  والجوية  الربية  منتجاتها 
(أيدكس)  الدويل  واألمن  الدفاع  معرض  خالل 

2019، فكيف كانت ردود األفعال؟

لنا  بالنسبة  مهام  معرضا  أيدكس  ميثل  أبوخالد: 

الحالية يف  التهديدات  املنطقة. ويف ظل  يف هذه 

التكنولوجية  منتجاتنا  حظيت  األوسط   الرشق 

رشكة  استحوذت  فقد  جيد.  باستقبال  املتقدمة 

 Orbital رشكة  عىل   Northrop Grumman

تابعتني  االثنتان  وأصبحت   ،2018 عام  يف   ATK

 .Innovation Systems  لقطاع

«درع الوطن»: كيف كان استقبال املنطقة 
 AN/AAQ-24(V) النظام  مثل  ملنتجاتكم 

DIRCM؟
أبوخالد: حظي هذا النوع من الصواريخ باستقبال 

جيد يف املنطقة.

املنطقة  تجاه  رؤيتكم  هي  ما  الوطن»:  «درع 
عىل املدى الطويل؟

االستثامرية  بالفرص  متفائلون  نحن  أبوخالد: 

وستواصل  والسعودية،  اإلمارات  يف  املستقبلية 

مع  رشاكتها   Northrop Grumman رشكة 

الدول والرشكات املحلية والجامعات واملؤسسات 

لتأمني  واإلمارات  السعودية  يف  األخرى  والهيئات 

التقنيات املتقدمة. وأعتقد أن إمكانياتنا، مدعومة 

باملعارف والخربات املحلية والشباب من أصحاب 

املواهب الفذة، تؤهلنا متاما للنمويف املستقبل.

.
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 ..  «400 »

. « «

يف هذا السياق ميكن فهم تحفظ الواليات املتحدة 

األمريكية يف اآلونة األخرية عىل توجه بعض حلفائها، 

، تركيا والهند، نحورشاء منظومة صواريخ  وتحديداً 

الروسية  االنتصار»    – أو«تريومف   «400  - «إس 

بتفوق  إقراراً  يعني  هذا  ألن  فقط  ليس  املتطورة، 

وإمنا  الروسية،  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات 

عىل  الرويس  النفوذ  من  مزيداً  يعني  ألنه  أيضاً 

االعتبار  األخذ يف  تم  ما  إذا  الدويل، خاصة  الصعيد 

حقيقة أن الدولتني تعدان من أهم حلفاء واشنطن، 

عقوبات  بفرض  ترامب  إدارة  تهديد  يفرس  وهذا 

الحصول عىل هذه  ما أرصا عىل  إذا  الدولتني،  عىل 

املنظومة الصاروخية املتطورة. 

 «400 - »
 ..

عدد  يف  مضطردة  زيادة  املاضيان  العامان  شهد 

الصواريخ  منظومة  اقتناء  يف  ترغب  التي  الدول 

الدول  هذه  قامئة  وضمت   ،“400  – ”إس  الروسية 

كل من الصني وتركيا والهند،  وبعضها تسلم بالفعل 

االستالم  أخرى  دول  تنتظر  بينام   ، املنظومة  هذه 

وقد  بالتسليم.  الخاصة  االتفاقيات  أواستكامل 

تسلمت الصني الدفعة األوىل من هذه املنظومة عام 

2018  مبوجب صفقة أبرمتها مع موسكوسنة 2014، 

هذه  عىل  تحصل  التي  األوىل  الدولة  بذلك  لتكون 

الصيني  الشعبي  التحرير  جيش  وأجرى  الصواريخ، 

املنظومة  هذه  عىل  ناجحة  تجربة  أول  بالفعل 

خاص  صاروخ  أصاب  حيث   ،  2018 ديسمرب  يف 

باليستيًا يطري برسعة  مبنظومة ”إس – 400“ هدفًا 

3 كيلومرتات يف الثانية. 

املنظومة  هذه  عىل  الصني  حصول  أن  يف  شك  وال 

فقط  قلقاً  ميثل  ال  روسيا  من  املتطورة  الصاروخية 

 :
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للدولتني،  وشك  بريبة  تنظر  التي  املتحدة  للواليات 

الصعيد  عىل  الرئيسيني  منافسيها  وتعتربهام 

التي  التوقعات  مع  أيضاً  ينسجم  وإمنا  العسكري، 

بني  شامل  اسرتاتيجي  تحالف  حدوث  تستبعد  ال 

النظام  عىل  األمريكية  الهيمنة  ملواجهة  الدولتني 

الدويل، وخاصة يف ظل إدارة الرئيس األمرييك دونالد 

ترامب التي ترفع شعار ”أمريكا أوالً“، ومتيض قدماً 

عن  يعرب  ليك  مجدداً  األمرييك  الجيش  نحوبناء 

التفوق والقوة األمريكية الشاملة. ولعل ما يعزز من 

رشيك  أبرز  بالفعل  تعد  الصني  أن  التوقعات  هذه 

التجاري  التبادل  حجم  ويصل  لروسيا،  عسكري 

استثامرات  وهناك  دوالر،  بليون  نحو90  إىل  بينهام 

والعسكرية،  الدفاعية  الصناعات  يف  بينهام  مشرتكة 

بل أن الصني شاركت يف شهر سبتمرب من العام 2018 

يف أضخم مناورات روسية عسكرية، وذلك يف مؤرش 

واضح عىل تنامي التعاون العسكري املشرتك بينهام.

حصول  من  مخاوفها  عن  عربت  التي  ترامب  إدارة 

الصني عىل منظومة الصواريخ الروسية ”إس 400“، 

قامت يف شهر سبتمرب 2018 بفرض عقوبات مالية 

لرشائها  الصيني  الجيش  يف  رئيسية  هيئة  عىل 

األوىل  املرة  هي  وهذه  روسية،  ومقاتالت  صواريخ 

التي تستهدف فيها الواليات املتحدة بلدا غري روسيا 

وضعه  تم  الذي  ”كاتسا“  قانون  مبوجب  بعقوبات 

جزيرة  شبه  ضمها  موسكوعىل  ملعاقبة  األساس  يف 

القرم األوكرانية إضافة إىل نشاطات أخرى. وأعلنت 

وزارة الخارجية األمريكية أنها تطبق القانون الصادر 

وزارة  يف  املعدات“  تطوير  ”هيئة  ضد   2017 يف 

”سو35“  مقاتالت سوخوي  لرشائها  الصينية  الدفاع 

وصواريخ ”إس – 400“ أرض جو. وتم إقرار قانون 

العقوبات“  عرب  أمريكا  أعداء  أو”مواجهة  ”كاتسا“ 

ملواجهة  أكرث  خيارات  ترامب  إلدارة  توفر  كوسيلة 

اقتصادية  بعقوبات  الشاملية  وكوريا  وإيران  روسيا 

وسياسية.

أما الهند فقد وقعت يف شهر أكتوبر من العام 2018 

”إس- دفاعية  منظومات  رشاء  صفقة  روسيا  مع 

خالل  وذلك  دوالر،  مليار   5.2 قيمتها  تبلغ   “400

الرئيس الرويس فالدميري بوتني،  التي قام بها  الزيارة 

لنيودلهي، وهي الزيارة التي دشنت ملرحلة جديدة 

رئيس  أن  بل  الدولتني،  بني  العسكري  التعاون  من 

عن  وقتها  أعرب  مودي“  ”ناريندرا  الهندي  الوزراء 

تطلع الهند لالستفادة من الخربات الروسية يف مجال 

الفضاء، حيث يتم التفاوض عىل قيام موسكوبتدريب 

استكشاف  مجاالت  يف  فنيني  وخرباء  للفضاء  رواد 

الفضاء ضمن مرشوع دراسات القمر“تشاندريان2-“ 

إلرسال بعثة مأهولة إىل الفضاء يف 2022 والهبوط 

عىل سطح القمر، وذلك بعد متكن الهند من إطالق 

أكرث من 100 قمر صناعي للفضاء منذ بدء برنامجها 

الفضايئ يف عام 1947.

هذه  عىل  ترامب  الرئيس  إدارة  تحفظت  وقد 

ضد  عقوبات  فرض  تستبعد  مل  أنها  بل  الصفقة، 

الهند مبوجب قانون «كاتسا“ ، لكن األخرية أعربت 

العقوبات  من  إعفاء  عىل  الحصول  يف  أملها  عن 

أن الواليات املتحدة  االقتصادية من واشنطن، علامً 

ألن  الهندي،  حليفها  استياء  إثارة  عدم  تحرص عىل 

نفوذ  تصاعد  مواجهة  يف  مشرتكة  مصلحة  للدولتني 

الهندية  الدفاع  وزيرة  أكدت  وقد  آسيا.  يف  الصني 

”فرانس  لوكالة  ترصيحات  يف  سيثارامان  نريماال 

تأمل تجّنب  أبريل 2019 أن بالدها  برس“ يف شهر 

منظومة  رشائها  خلفية  عىل  األمريكية  العقوبات 

أن  إىل  مشرية  الروسية،   “400  – ”إس  صواريخ 

إثر  نيودلهي  وتفّهمت“  األمريكية ”سمعت  اإلدارة 

من  العديد  وتذهب  املنظومة.  هذه  لرشاء  اتفاقها 

امتالك  وراء  من  الرئييس  الهدف  أن  إىل  الدراسات 

الهند لهذه املنظومة هومواكبة التطور املتسارع يف 

القدرات الصاروخية للصني والتي باتت تهدد عمقها 

نرش  الهند، ترص عىل  أي  فإنها،  لهذا   ، االسرتاتيجي 

منظومة صواريخ ”إس – 400“ يف إقليم أروناتشال 

براديش عىل حدودها الشاملية الرشقية وهوإقليم 

متنازع عليه مع الصني.

 “400 ”إس  منظومة  نحوامتالك  الهندي  التوجه 

تشهده  الذي  التحول  ضمن  أيضاً  يأيت  الصاروخية 

السياسة الخارجية والدفاعية الهندية يف عهد رئيس 

تنطلق  والتي  مودي“  ”ناريندرا  الهندي  الوزراء 

مع  العسكرية  الرشاكة  وتعزيز  رشقًا  التوجه  من 
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واالعتامد  السالح،  مصادر  وتنويع  اآلسيوية،  القوى 

اإلقليمية  التهديد  مصادر  مواجهة  يف  الذات  عىل 

الهندي  املحيط  يف  الصيني  التمدد  رأسها  وعىل   ،

عالقات  أرس  يف  الوقوع  وتجنب  آسيا،  وجنوب 

التبعية ضمن التحالف مع الواليات املتحدة، فضًال 

أمن  موسكولتعزيز  مع  التقارب  من  االستفادة  عن 

الطاقة، والتصدي للسياسات األمريكية التي توظف 

العقوبات يف مامرسة الضغوط عىل روسيا وحلفائها.  

عالقتها  تشهد  التي  الثالثة  الدولة  تركيا  وتعد 

امتالك  إىل  سعيها  بسبب  توتراً  املتحدة  بالواليات 

منظومة ”إس – 400“ الصاروخية الروسية، ورفضها 

الصفقة،  هذه  إللغاء  األمريكية  للضغوط  االنصياع 

يف  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  أكده  ما  وهذا 

العديد من ترصيحاته خالل األشهر القليلة املاضية، 

والتي شدد خاللها عىل امليض قدماً يف رشاء منظومة 

الصادرة  الترصيحات  انتقد  الروسية، كام  الصواريخ 

الدول  عىل  أن  إىل  وأشار  األمرييك،  الجانب  عن 

فرض  تتبادل  أال  األطليس  شامل  حلف  يف  األعضاء 

عىل  الرتيك  اإلرصار  البعض.  بعضها  عىل  عقوبات 

اقتناء هذه املنظومة يرجع ألسباب عدة، فمن ناحية 

تريد الخروج من دائرة الضغط األمرييك واألورويب، 

التقارب مع روسيا  فإنها توظيف  ثانية  ناحية  ومن 

من أجل مساومة حلفائها الغربيني وتعزيز أهميتها 

ثالثة  ناحية  ومن  الناتو،  حلف  يف  االسرتاتيجية 

وحامية مصالحها  نفسها عسكرياً  تأمني  تريد  فإنها 

سوريا  يف  تدخالتها  ظل  يف  خاصة  االسرتاتيجية،  

والعراق. 

الواليات املتحدة أكدت رصاحة رفضها لهذه الصفقة، 

وحّذرت تركيا من املخاطر التي قد تشكلها منظومة 

”إس – 400“ عىل الدفاعات الغربية وعدم توافقها 

بل  األطليس،  شامل  حلف  معدات  مع  عملياتياً 

أنها هددت بفرض عقوبات عليها، وبالفعل قامت 

”إف- مقاتالت  برنامج  يف  أنقرة  مشاركة  بتعليق 

عضويتها  تجميد  من  حذرت  كام  األمريكية،   “35

املنظومة  هذه  أن  ذريعة  تحت  الناتو،  ِحلف  يف 

الصاروخية ال تنسِجم مع األنظمة الدفاعية الغربية 

مخاوف  تتزايد  حيث  الصنع،  واألمريكية  األوروبية 

الواليات املتحدة، ومعها الناتو، من اخرتاق منظومة 

ميثل  وهوما  الحلف،  ملنظومات  الروسية  الصواريخ 

ثغرة  قوية يف دفاعات الحلف يف ظل التوتر القائم 

اآلن مع روسيا. وقد عرب نائب الرئيس األمرييك مايك 

املخاوف يف ترصيحات صحفية يف  بينس عن هذه 

بذكرى  االحتفال  خالل    2019 أبريل  من  الثالث 

حلف الناتويف واشنطن، قال فيها: ”يجب عىل تركيا 

رشيًكا  تظل  أن  تريد  ”هل  وأضاف:  تختار“،  أن 

حاساًم يف أنجح تحالف عسكري يف التاريخ، أم أنها 

اتخاذ  من خالل  الرشاكة  تلك  بأمن  املخاطرة  تريد 

مثل هذه القرارات املتهورة التي تقوِّض تحالفنا؟».

 ..“400 - ”

منذ دخول هذه املنظومة إىل سالح الجيش الرويس 

عام 2007 وهي تلقى اهتامماً من جانب العديد من 

دول العامل باعتبارها واحدة من أقوى أسلحة الدفاع 

الجوي. ورغم أن روسيا عربت بداية أنها لن تصدر 

الستخدامها،  األوىل  السنوات  خالل  املنظومة  هذه 

إال أنها عدلت موقفها الحقاً، ودخلت يف مفاوضات 

لبيع هذه املنظومة، انتهت كثري منها بشكل إيجايب، 

فالصني بدأت يف استرياد صواريخ «إس400-»، وتركيا 

والهند تسعيان اآلن إىل رشاء هذه املنظومة.

وتصف وسائل اإلعالم الروسية أن منظومة صواريخ» 

إس 400»، التي صنعتها رشكة «أملاس- أنتاي» بأنها 

الدفاعية،  املنظومات  مبجال  العامل  يف  تطّوراً  األكرث 
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مبا أنها قادرة عىل إسقاط جميع الطائرات الحربية 

وتتكون  حالياً.  املوجودة  الصواريخ  كل  وإسقاط 

8 وحدات  أولها  أجزء،   3 من   «400 «إس  منظومة 

مضادة للطائرات مجهزة بـ 12 منصة إطالق، والجزء 

والرادارات،  والتوجيه  القيادة  أنظمة  يضم  الثاين 

والجزء الثالث يضم الدعم الفني والصيانة. ويغطى 

وميكن  كم،   600 قطرها  دائرة   “400 ”إس  رادار 

إعدادها لإلطالق خالل 5 دقائق، كام أنه ال يحتاج 

إطالقها  ميكنه  التي  ثوان إلطالق صواريخه،   10 إال 

بزاوية مقدارها 90 درجة. ودخلت الخدمة فعليا يف 

الجيش الرويس عام 2007.

وتعترب منظومة ”إس 400 ” منظومة صاروخية بعيد 

املدى، قادرة عىل تدمري جميع األهداف الجوية، مبا 

دون  من  والطائرات  املجنحة،  الصواريخ  ذلك  يف 

التي  الباليستية  للصواريخ  املدمرة  والرؤوس  طيار، 

فإنها  كذلك  الثانية،  إىل 5000 مرت يف  تصل رسعتها 

الحربية،  الطائرات  أنواع  التصدي لكافة  قادرة عىل 

الواحد رصد أهدافه وإسقاطها  ويستطيع الصاروخ 

وتنطلق  كم،   400 إىل   40 بني  يرتاوح  مدى  يف 

الصواريخ برسعة 15 ضعف رسعة الصوت.

أنها  للمنظومة  األخرى  الفنية  الخصائص  بني  ومن 

قادرة عىل اكتشاف األهداف املعادية عىل بعد 600 

واحد  وقت  يف  أهداف  عدة  متابعة  وميكنها  كلم، 

حتى 300 كلم، وميكنها تدمري األهداف الجوية عىل 

بعد 400 كلم، أما مدى تدمري األهداف الباليستية 

فيصل من  -5 60  كلم، وتتميز املنظومة برسعة الرد 

تدمري  ميكنها  واحد حيث  آن  يف  أهداف  عدة  عىل 

36 هدفا، وتوجيه 72 صاروخا يف نفس الوقت أيضا 

تجاه األهداف املعادية.

وحسب العديد من الخرباء العسكريني، فإن منظومة 

تفوق  مواصفات  متتلك   ،“400  – ”إس  صواريخ 

تكتشف  فاألوىل  (الباتريوت)،  األمريكية  نظريتها 

أهدافاً عىل مدى 600 كلم، بينام ال تكتشفها الثانية 

األوىل  وتستطيع  كيلومرتا،   160 مدى  عىل  سوى 

آن  يف  كلم و36 هدفاً  بعد 240  تدمري هدف عىل 

واحد، ويف الثانية ال يتعّدى بُعد املدار 160 كيلومرتا 

وال يتعدى عدد األهداف املدمرة يف آن واحد تسعة.

 «400 «

ملنظومة  وتركيا  الهند  اقتناء  عىل  األمرييك  التحفظ 

املتواصل  والجدل  الروسية،   “400  – ”إس  صواريخ 

الدالالت املهمة، لعل  العديد من  بشأنها، يشري إىل 

أبرزها:

عن  األخرية  اآلونة  يف  يثار  عام  ينفصل  ال  أنه   -  1

النفوذ  عىل  والرصاع  الباردة  الحرب  أجواء  عودة 

والواليات  روسيا  بني  فقط  ليس  الدويل،  النظام  يف 

املتحدة، وإمنا أيضاً بني حلفائهام من القوى اإلقليمية 

والدولية، خاصة أن توجه العديد من دول العامل إىل 

الحصول عىل هذه املنظومة من الصواريخ الروسية 

املتطورة يرتبط إما بالتنافس عىل النفوذ أوبالسعي 

إىل الحفاظ عىل املصالح الوطنية يف مواجهة بعض 

التهديدات اإلقليمية والدولية كام سبق اإلشارة.

2 - أن تزايد عدد الدول الراغبة يف اقتناء منظومة 

عىل  دامغة  شهادة  يعد  الصاروخية   “400  – ”إس 

أثبتت  التي  الروسية،  العسكرية  الصناعات  تفوق 

مقدرة وكفاءة عالية لدى اختبارها بنجاح، وهواألمر 

الذي ميثل قلقاً للواليات املتحدة التي سعت خالل 

إىل  والهند،  تركيا  إقناع حلفائها،  إىل  املاضية  األشهر 

التخيل عن رشاء هذه املنظومة، والحصول بدالً من 

ما  األمريكية، وهذا  «باتريوت»  منظومة  ذلك عىل 
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وزير  مساعد  رشايفر،  راندال  ترصيحات  من  يفهم 

آسيا  يف  األمنية  الشؤون  املكلّف  األمرييك  الدفاع 

أشار  والتي  مارس2019،  شهر  يف  الهادئ،  واملحيط 

تُستَكمل،  الهند وروسيا مل  الصفقة بني  فيها إىل أن 

لرؤية  للغاية  «متحمسة  املتحدة  الواليات  وأن 

ونعمل  إس400)  (ملنظومة  بديالً  تختار  الهند 

معهم لتقديم خيارات بديلة».  لقد بدا واضحاً أن 

الواليات املتحدة تريد وقف التعاون العسكري بني 

الهند وروسيا، خاصة أن األوىل أبدت خالل العامني 

املاضيني انفتاحاً عىل موسكومن أجل تطوير قدراتها 

الدفاعية والتسليحية، وتوفري قطع الغيار وخدمات 

الصيانة، بعدما أدركت أن سياسة استبدال األسلحة 

السوفيتية بنظريتها األمريكية ستكون مكلفة للغاية، 

وإعادة  تدريب  من  ذلك  يتطلبه  ما  إىل  باإلضافة 

تأهيل لقواتها وتغيري يف عقيدتها العسكرية.

3 - التنافس الرويس- األمرييك عىل تجارة األسلحة: 

املرتبطة بسعي كل من  لألزمة  املهمة  الداللة  لعل 

تركيا والهند إىل امتالك منظومة صواريخ «إس 400» 

واشنطن  بني  املحتدم  الرصاع  كشفت  أنها  الروسية 

الذي  الوقت  ففي  األسلحة،  تجارة  وموسكوعىل 

تحاول فيه الواليات املتحدة إقناع أنقرة ونيودلهي 

الروسية  الصواريخ  منظومة  امتالك  عن  بالتخيل 

باتريوت)،  عنها(صواريخ  األمرييك  البديل  واقتناء 

لقد  الصفقة.  هذه  إمتام  يف  ماضيتان  الدولتني  فإن 

كبري  بقلق   تشعر  ترامب  إدارة  أن  واضحاً  أصبح 

التي  الروسية  العسكرية  الصناعات  تقدم  من 

العسكرية  للصناعات  خطريًا  تهديًدا  تشكل  باتت 

مكانة  عىل  تؤثر  قد  ألنها  فقط  ليس  األمريكية، 

الواليات املتحدة يف سوق السالح العاملي، وإمنا أيضاً، 

امتالك  عىل  وتركيا  والهند  كالصني  دول  إقدام  ألن 

يشجع  قد  املتطورة  الروسية  الصواريخ  منظومة 

دوًال أخرى عىل السري يف االتجاه نفسه، وذلك عىل 

أهم  متثل  التي  األمريكية  السالح  صناعة  حساب 

مرتكزات االقتصاد األمرييك.

والدولية:  اإلقليمية  التحالفات  صياغة  إعادة   -  4

يكون  أن  يستبعدون  ال  الخرباء  من  العديد  هناك 

التوجه الرويس لنرش منظومتها الصاروخية املتطورة 

مزاحمة  فقط  ليس  باألساس  يستهدف  «إس400» 

النفوذ األمرييك يف العامل، والتفوق عليه، وإمنا أيضاً 

بحيث  والدولية،  اإلقليمية  التحالفات  رسم  إعادة 

 ، الجديدة  التحالفات  هذه  قلب  موسكويف  تكون 

وكسب  األمريكية  التحالفات  زعزعة  يف  يسهم  ومبا 

من  منظومتها  عىل  ذلك  يف  معتمدة  جدد،  رشكاء 

إلغراء  املتقدمة،  والتكنولوجية  الدفاعية  الصناعات 

القوى اإلقليمية والكربى بالتعاون معها عىل حساب 

ذلك  يفرس  ما  ولعل  األمريكية.  املتحدة  الواليات 

عقد  يف  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  هوتساهل 

اإلقليمية  القوى  هذه  مع  العسكرية  الصفقات 

اللتان  وأوروبا  املتحدة  بالواليات  مقارنة  والدولية، 

األسلحة  صفقات  إبرام  لدى  صعبة  تضعان رشوطاً 

مع الدول األخرى، يف حني أن روسيا تستغل حاجة 

الكثري من الدول اإلقليمية العسكرية إلقامة رشاكات 

الرشاكات  أوتهديد  منافسة  ميكنها  اسرتاتيجية 

نظر  وجهة  ومن  تركيا،  مع  فعلت  كام  األمريكية 

موسكوفإن بيع أسلحة متقدمة لرتكيا ميكن أن يؤدي 

إىل دق إسفني بني أنقرة وحلفائها يف الغرب وتزايد 

يف  نجاحها  ويعزز  الناتو،  حلف  داخل  االنقسامات 

فرض سيطرتها عىل املنطقة.
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الهدف من عرض هذه االحصائيات الحديثة هوالتأكيد 

عىل ان أي موضوع يتم تناوله عرب شبكات التواصل 

االجتامعي لديه نسبة احتامل جدا مرتفعة يف النرش 

بالحسبان  أخذنا  ما  إذا  التأثري  وكذلك  والتداول 

هذه  عىل  النشطني  للمستخدمني  املتزايد  العدد 

الشبكات واملتغريات األخرى كخصائصهم الدميغرافية 

االجتامعية  تنشئتهم  وعنارص  الفكرية  واهتامماتهم 

الرقمية  للمضامني  تعرضهم  يف  ودورها  والسياسية 

املواضيع  مسار  يف  جوهري  دور  لها  بالتأكيد  والتي 

املطروحة من قبل مستخدمني آخرين وكذلك إعادة 

تحديد  يف  مبارش  غري  بشكل  واملساهمة  نرشها 

أولويات االهتامم مبواضيع دون أخرى. املسألة بعد 

كل تلك الحقائق املعقدة تعطي مجموعة تفسريات 

ملا حدث من تأثر وتأثري بكم املواضيع التي تم طرحها 

ومناقشتها عرب تلك املنصات، وقد تطرح مجاال خصبا 

لتنبؤات عن تداعيات تلك املواضيع مستقبال!

الحرص-  ال  املثال  سبيل  عىل  السياسية-  فاألحداث 

يف  ليدلوبدلوه  استثناء  دون  للجميع  مجاال  فتحت 

ولعل   ، بتداعياتها  والتنبؤ  األحداث  هذه  مجريات 

التواصل االجتامعي كمنصات رقمية  وجود شبكات 

تعترب األرسع يف نقل املعلومة وإيصالها يف أجزاء من 

الثانية سهلت من مهمة الكثريين يف عملية التحليل 

السيايس (االفرتايض) واعطاءه الحق يف تعريف نفسه 

املقابل  يف  والحصول  السيايس)  أوالخبري  (املحلل  بـ 

عىل العديد من املتابعني لحسابه ولتحليالته، ليختلط 

بذلك الحابل بالنابل ويتوارى املحلل السيايس القدير 

عن أنظار ومسامع من يتواجد عىل شبكات التواصل 

االجتامعي بحثا عن فهم األحداث السياسية وقراءة 

القدير  السيايس  املحلل  يتوارى   ! السطور  بني  ما 

أطلقوا  ما  (حسب  السياسيني  املحللني  جيوش  وراء 

عىل أنفسهم) الذين ال يرتكون كل صغرية وكبرية يف 

السياسة وغري السياسة دون ان يتم تحليلها بشكل 

سطحي وأحيانا بعيدا عن الواقع وبث هذا التحليل 

الشبكات  هذه  عىل  الشخصية  حساباتهم  عىل 

!

 . :

 -

ليلتقطها من يريد املعلومة الرسيعة برصف النظر عن 

مصدرها وصحتها وقربها للواقع، ثم يأخذ دور الناقل 

تحليل)  (الال  يتنرش  آخرين، وهكذا  إىل  ارسالها  ليعيد 

ليؤدي يف نهاية املطاف اىل التضليل بدال من التثقيف 

والتوعية!. ال يكتفي هؤالء باالستمتاع بسطحية غالبية 

اىل  استنادا  األمور  عىل  الحكم  يف  وترسعهم  املتابعني 

توجيهه  اىل  يتامدون  بل  الركيكة،  وتحليالتهم  آرائهم 

املتابعني لهم نحوتبني سلوكيات سلبية تؤثر قطعا عىل 

التحليل  ان  إىل  بهم  التامدي وصل  ان  كام   ، املجتمع 

لديهم ال يغطي فقط األحداث السياسية، بل قد يصل 

عن  البعد  كل  بعيدة  ومواقف  أحداث  (تسيس)  إىل 

ميكن  كيف  القارئ  عزيزي  تتخيل  ان  ولك  السياسة، 

لهذا األمر ان يسبب اختالفات قد تصل اىل أزمات عىل 

قد  املؤسسات  وداخل  األفراد  بني  العالقات  مستوى 

تتفاقم وتصل ملرحلة (الرأي العام)!

من  عدد  يتزايد  ان  جدا  املؤسف  من  القول،  خالصة 

نرش  السياسية  األحداث  تحليل  عىل  القدرة  يدعي 

تحليله عىل أساس أنه حقيقة وليس رأي يحتمل الصواب 

أوالخطأ، وهم ال يفقهون أبجديات الكتابة السياسية! 

واعتامدهم  الغالبية  كسل  مستغلني  فيها  يفتون  بل 

للجميع-  املتاحة   – االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل 

كمصدر للحصول عىل معلومات تساعدهم عىل فهم 

املشهد السيايس بدال من اللجوء اىل املصادر املوثوقة! 

والكتابة  للقراءة  حياتها  كرست  قامات  نرى  حني  يف 

والتحليل السيايس مازالت تتواضع وتنتقد تجربتها رغم 

خربتها الطويلة، ومنهم الكاتب واملحلل السيايس جهاد 

الزين صاحب األربعني عام من الخربة يف مجال الكتابة 

والتعليق السيايس حني أنتقد تجربته يف كتابه « املهنة 

اآلمثة...نقد تجربتي يف الكتابة السياسية».

السطر األخري...

يشء  كل  يعرفون  أنهم  يعتقدون  الذين  أكرث  «ما 

قضية  كل  يف  ويبتون  إنسان..  كل  عىل  ..يحكمون 

..ويفتون يف كل معضلة» غازي القصيبي رحمه الله
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من هنا يكتسب منتدى اإلعالم  العريب، الذي يُقام 

سنوياً يف ديب أهميته الفائقة، وهي أهمية تتعزز عرب 

واملحاور  املوضوعات  املنتدى  عىل  القامئني  اختيار 

ومقاربة  واملتخصصني،  الخرباء  وانتقاء  الحيوية، 

القضايا امللحة بالجدية والرتكيز الالزمني.

املايض   2019 مارس  و28   27 يومي  مدى  عىل 

يف  العريب،  اإلعالم  ملنتدى   18 الـ  الدورة  انعقدت 

املنتدى  حافظ  حيث  ومتنوع،  واسع  بحضور  ديب، 

عىل موقعه كأهم ساحة نقاش دورية عربية تعنى 

خالل  من  وتطوراتها،  اإلعالم  صناعة  قضايا  ببحث 

محاور وجلسات مكثفة ومدروسة.

ناقش املنتدى عدداً من القضايا املهمة، التي ميكن 

وصفها بحق بأنها تجسيد ألهم انشغاالت الصناعة 

والتحديات التي تواجهها يف الوقت الراهن.

ورغم تنوع العناوين، والزخم الذي أضفاه املتحدثون 

املختارون بعناية، فإن املالحظة األهم تتعلق بهيمنة 

الصناعة  يف  وأثرها  التقنية  التطورات  عن  الحديث 

باملحتوى  تتعلق  التي  املوضوعات  بحث  من  بأكرث 

السياسية  أوبالسياقات  اإلعالميني،  من  وُصناعه 

واالجتامعية املواكبة لألداء اإلعالمي واملؤثرة فيه.

فلن  ومتشعب،  واسع  اإلعالمي  الواقع  وألن 

لتطوراته  جزئية  مقاربة  اعتامد  باإلمكان  يكون 

السطور،  هذه  كاتب  رأى  هنا،  ومن  ومستجداته، 

أن تكون الجلسة التي تحدث فيها إىل رواد املنتدى 

يف  اإلعالم  مشهد  ترسم  اتجاهات  ”مثانية  بعنوان 

2019“، محاولة الستخالص نقاط ترشح واقع املشهد 

اإلعالمي وتسترشف مستقبله القريب.

تتعلق النقطة األوىل بتغري طبقة املؤثرين يف املجتمع 

العريب بسبب تغري األدوات االتصالية املستخدمة يف 

العملية اإلعالمية، وتضافر ذلك التغري مع تطورات 

اجتامعية وثقافية وسياسية.

فقد ظهر مثالً أن ”يوتيوب“، الذي ميتلك 1.9 مليار 

مليارات  بخمسة  ويحظى  شهرياً،  نشط  مستخدم 

مشاهدة لفيديوهاته يومياً، قد رتب القنوات التي 

  .  :
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ليظهر  املوسيقية،  غري  املشاهدات  قامئة  تتصدر 

أن صناع املحتوى من الهواة يهيمنون عىل هذه 

القامئة.

تشري تقارير موثوقة إىل إن املهيمنني عىل قوائم 

نشطاء  ”يوتيوب“  يف  املوسيقية  غري  املشاهدات 

يحظون مبشرتكني  باتوا  الذين  املحرتفني،  غري  من 

ومشاهدات باملاليني، من خالل محتوى يجتهدون 

يف صنعه بأدوات وإنفاق محدودين.

العريب،  عاملنا  يف  للتأثري  جديدة  خريطة  تتشكل 

وهي خريطة ال تجتهد يف التفريق بني مصطلحي 

أمناط  مبعاينة  تهتم  وال  و“الشهرة“،  ”التأثري“ 

للمعايري  مقابلتها  لجهة  نفاذاً  األكرث  املحتوى 

املرعية أواتساقها مع املصلحة العامة.

الجديدة،  للوسائط  التعرض  بيانات  خالل  ومن 

تربز لدينا نقطة ثانية مهمة؛ وهي نقطة تتعلق 

مبيل الصناعة الراهن إىل توظيف املحتوى املُنتج 

بواسطة هواة.

لغري  كبرية  فرصة  الجديدة  الوسائط  تعطي 

املحتوى،  وتطوير  منصاتهم،  المتالك  املحرتفني 

وبثه، وتحقيق الجامهريية الكبرية، وهوأمر ميكن 

صعيدي  عىل  إيجابياً  واخرتاقاً  مكسباً  اعتباره 

يف  يكمن  اإلشكال  لكن  التعبري،  وحرية  التعدد 

أن هؤالء املنتجني الجدد ال يتقيدون بأي قواعد 

أواشرتاطات إال تلك التي يختارونها ألنفسهم.

التطورات  دورة  بأنها  الدورة  هذه  وصف  ميكن 

التقنية  التطورات  تلك  كانت  بامتياز، سواء  التقنية 

أوباملنصات  التقليدية  اإلعالم  بوسائل  تتعلق 

الجديدة التي تربز عرب وسائط التواصل االجتامعي.

للتطورات  يُرتك  أن  من  أهمية  أكرث  املستقبل  وألن 

تجاهل  من  تعقيداً  أكرث  وألنه  فقط،  الرقمية 

فقد  معه،  التأثري  تتبادل  التي  املجتمعية  السياقات 

كان من املهم أن يتم لفت االنتباه إىل رضورة توخي 

املحسوب  وغري  الجارف  التطور  هذا  إزاء  الحذر 

عملية  سيظل  التقني  التقدم  أن  باعتبار  أحياناً، 
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إيجابية بقدر ما تتفوق عوائده عىل تكاليفه.

بالزيادة  تتعلق  التي  الثالثة،  النقطة  تربز  هنا  من 

يف  االصطناعي  الذكاء  آليات  توظيف  يف  املطردة 

االتجاهات  أهم  بني  فمن  اإلعالمي،  املحتوى  إنتاج 

امليل  اتجاه يجسد  األخرية  اآلونة  برزت خالل  التي 

االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تعزيز  إىل  الواضح 

واستخدامها يف إنتاج املحتوى اإلعالمي.

وببساطة شديدة، فقد تم تطوير أول مذيع يعمل 

بتقنية الذكاء االصطناعي يف الصني، يف شهر نوفمرب 

املايض، حيث تال ذلك ظهور عدد آخر من املذيعني 

مشاهدات  حصد  وبعضهم  التقنية،  بتلك  املُخلّقني 

بلغت مئات املاليني.

بتقنية  يعمالن  ومذيع  صحفي  إذن  لدينا  سيكون 

السلبية  االنعكاسات  وستكون  االصطناعي،  الذكاء 

من  لزمالئنا  املتاحة  العمل  فرص  بتقييد  الخاصة 

ميكن  ال  التي  األرضار  أحد  واإلعالميني  الصحفيني 

تجاهلها يف هذا الصدد، لكن مثة أرضاراً أخرى ستنشأ 

بكل تأكيد.

بحسب دراسة لـ ”رويرتز“، فإن ثالثة أرباع املنصات 

اإلعالمية الغربية بدأت يف تجريب هذا األسلوب يف 

العمل، وهوأمر وصل أيضاً إىل منصاتنا العربية، التي 

شاهدنا إحداها تعرض أمنوذجاً خاصاً بها يف املنتدى.

مبوازاة هذا التقدم املذهل، مثة اخرتاق آخر يتمثل 

العميق“  ”التزييف  بـ  يُسمى  ما  تقنيات  تقدم  يف 

Deep Fake، التي باستخدامها أمكن ملطورين من 

الرئيس  فيه  فيديويتحدث  إصدار  واشنطن  جامعة 

األمرييك السابق باراك أوباما بكالم ال ميكن أن يصدر 

عنه، وبطريقة ال ميكن كشف تزييفها إال يف املعامل 

املجهزة تجهيزاً راقياً.

ازدهار  يف  كبرية  مخاطر  إىل  الرابعة  النقطة  تشري 

آليات التزييف العميق، وهي مخاطر تتعلق بفكرة 

هناك  سيكون  إذ  اإلعالم.  عمل  يف  املركزية  الثقة 

عرب  املنقولة  والنصوص  املشاهد  يف  دائم  تشكيك 

هذه  استخدام  شيوع  بسبب  املختلفة  الوسائط 

لعملية  السلبية  االنعكاسات  عن  فضالً  اآلليات، 

التزييف يف ما يتعلق بقضايا الرشف الشخيص.

تلك  تقوض  أن  إمكانية  من  أيضاً  خرباء  ويحذر 

اآلليات أساليب التفاعل الدميقراطي يف املجتمعات، 

معلومات  تبادل  إىل  تحتاج  الدميقراطية  أن  باعتبار 

وأراء يف وسط يحظى بدرجة مناسبة من الصدقية.

أما النقطة الخامسة، فتتصل برتاجع القدرة التأثريية 

ملنظومات اإلعالم الوطنية اململوكة للدول؛ وهوأمر 

ال يتعلق مبنطقة الرشق األوسط فقط، ولكنه ميتد 

ليشمل مناطق أخرى يف العامل.

التي  العمومية،  اإلعالم  منظومات  فإن  وببساطة، 

ميولها دافعوالرضائب يف دول العامل املختلفة، بغرض 

عامة  تقديم محتوى محايد ومتوازن يخدم أهدافاً 

مل تعد تتمتع بقدرة جيدة عىل التمركز يف مواجهة 

منافسة رشسة من األقنية الخاصة ووسائط التواصل 

االجتامعي.

التنافسية  القدرة  برتاجع  يتعلق  ال  هنا  واإلشكال 

بتزعزع  يتعلق  ما  بقدر  معينة،  إعالمية  ملنظومة 

الدور املهم الذي تضطلع تلك املنظومة بالقيام به.

وتتعلق النقطة السادسة مبيل واضح لدى قطاعات 

عرب  منتجاتهم  توزيع  إىل  املحتوى  منتجي  من 

التوزيع  الخاصة وليس من خالل وسائط  منصاتهم 

نعرف  عندما  أهمية  يكتسب  وهوأمر  املعهودة، 

املنظامت  لدى  باتجاه  تتصل  السابعة  النقطة  أن 

اإلعالمية إلعطاء التمركز أولوية عىل حساب تحقيق 

من  كبرياً  عدداً  أن  ظهر  فقد  الرسيعة،  األرباح 

املنظامت اإلعالمية الناشطة يتجه إىل تحقيق موقع 

أفراد  من  أكرب  عدد  وكسب  املنافسني،  بني  متقدم 

املناظرين،  ضمن  متقدم  مركز  لتحقيق  الجمهور، 

عىل حساب فكرة تحقيق الربح الرسيع.

االتجاه يكمن يف عدم  الذي يطرحه هذا  والتحدي 

املوارد  محدودة  الصغرية  اإلعالمية  املنظامت  قدرة 

عىل الصمود يف هذا النوع من املنافسة.

أما النقطة الثامنة التي تم طرحها خالل هذا العرض 

املسجدين  لحادث  املهمة  بالتداعيات  فتتعلق 

البالغ  باألثر  اإلرهايب يف نيوزيلندا، وتختص تحديداً 

الذي تركه هذا الحادث عىل مستقبل حرية وسائط 

التواصل االجتامعي.

اإلرهايب كان  الحادث  أن مرتكب  فقد ظهر واضحاً 

عضواً يف مجموعات تشيع خطاب كراهية عىل تلك 

الحادث  بث  عىل  حرص  أنه  اتضح  كام  الوسائط، 

اإلرهايب بثاً حياً عرب ”فيس بوك“، وظهر أيضاً أن هذا 

األخري مل يتمكن من إزالة املحتوى الضار رسيعاً، وأنه 

تركه متاحاً لساعات شاهده خاللها املاليني.

هذا  أن  إىل  تشري  واضحة  اتهامات  ظهرت  لقد 

(السوشيال  أجل  ”من  ارتكابه  تم  رمبا  الحادث 

الربيطانية،  ”تلجراف“  صحيفة  قالت  كام  ميديا)“، 

اتهامات دفعت قادة وحكومات إىل املطالبة  وهي 

عىل  الرقابة  من  نوع  فرض  سبل  مناقشة  برضورة 

هذه الوسائط، التي ثبت أنها تساعد عىل وقوع مثل 

هذه الجرائم أحياناً.
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فالفضل  العهد،  حديثة  ليست  التقنية  هذه 

(العامل  فونيغيت  برنارد  الدكتور  ملكتشفها  يعود 

 1946 عام  يف  وذلك  البارز)  الجوي  األمرييك 

وعندما  ة،  بشدَّ الغيمة  ماء  تربيد  عىل  باعتامده 

تعمق أكرث يف الكيمياء األساسية وجد أنه بإمكانه 

مادة  إنتاج  إىل  ل  فتوصَّ باليود،  الفضة  خلط 

هذه  نرش  يتم  مل  ذلك،  ومع  الفضة“.  ”يوديد 

الطريقة عىل نطاق واسع إال بعد حوايل 20 عاماً 

من قبل القوات املسلحة األمريكية يف فيتنام.

لتكثف  نتيجة  طبيعياً  يهطل  املطر  أن  معروف 

بخار املاء يف الجو ليشكل قطرات ثقيلة تتساقط 

من  نوع  يعترب  فهو  االستمطار  أما  األرض.  عىل 

أو  كمية  تغيري  إىل  يهدف  الذي  الطقس  تعديل 

نوع هطول املطر الذي يسقط من السحب من 

التي تعمل مبثابة  خالل تشتيت املواد يف الهواء 

يزيد من  أو نوى جليدية حيث  سحابة متكثفة 

هطول األمطار.

يف  واملستخدمة  شيوًعا  الكيميائية  املواد  أكرث 

تلقيح الغيوم هي يوديد الفضة والجليد الجاف 

(ثاين أكسيد الكربون الصلب) والتي تساعد عىل 

عالية.  حرارة  درجات  يف  جليدية  بلورات  انتاج 

ومع تقدم االبحاث واتجاهها اىل استخدام مواد 

مثل  اسرتطابية،  مواد  استخدام  أصبح  أماناً  أكرث 

شيوًعا.  أكرث  الصوديوم)  (كلوريد  الطعام  ملح 

تحول هذه املواد الحبيبات املتكثفة إىل بلورات 

مشابهة لتلك املوجودة يف الجليد حيث تتساقط 

داخل  الحرارة  درجة  تكون  عندما  الثلوج  هذه 

وذلك  مئوية  درجة   20  - إىل   7  - بني  السحب 

عندما تصبح ثقيلة مبا يكفي لتهطل االمطار من 

الغيوم التي ال تنتج يف االساس أي أمطار.

أشهرها  مختلفة  بطرق  املواد  هذه  نرث  ويتم 

استخدام طائرات مزودة مبرشات تقوم برش هذه 

الرياح  وتساعد  الغيوم  عىل  الكيميائية  املواد 

الطريقة  وهذه  السحب.  داخل  يف  نرشها  عىل 

التي  الدول  معظم  يف  استخداماً  األكرث  هي 

طريقة  هناك  لالستمطار.  الطريقة  هذه  تبنت 

أخرى اعتمدتها الصني، والتي تقوم بأكرب عملية 

تبلغ  التاريخ، فوق مساحة شاسعة  استمطار يف 

اطالق  عىل  تعتمد  والتي  مربع  مرت  مليون   1.6

مشابه  بشكل  بصواريخ  األرض  من  املواد  هذه 

الطالق األلعاب النارية.

محاوالت  بُذلت  املاضيني،  العقدين  مدار  عىل 

لالستمطار يف بعض الدول مثل: املغرب واإلمارات 

السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 

ودعم  األمطار،  كمية  لزيادة  وذلك  وسوريا 

مخزون موارد املياه الجوفية وتأمني مصادر مياه 

جديدة لحل مشكلة نقص املياه.

وأود أن أشري هنا اىل التقدم الذي أحرزته دولة 

االستشهاد  خالل  من  املجال  هذا  يف  االمارات 

بإعالن املركز الوطني لالرصاد بأن الدولة شهدت 

هذا العام أعىل كمية أمطار عىل االطالق  وكانت  

بسبب  وذلك   ،%30-10 بني  بنسبة  الزيادة 

كبري  بشكل  ساهمت  التي  االستمطار  عمليات 

  70 نحو  اطالق  املركز  استطاع  زيادتها حيث  يف 

العام  بداية  منذ  السحب  لتلقيح  جوية  رحلة 

إىل  امللح  جزيئات  إضافة  عىل  وتعتمد  الجاري 

لتشكيل  الرطوبة  السحب والتي بدورها تجذب 

قطرات كبرية تكفي لتساقطها عىل شكل أمطار.

يف هذا املجال تم اطالق برنامج اإلمارات لبحوث 

منح  تخصيص  وتم   2015 عام  االستمطار  علوم 

العامل  أنحاء  من  علامء  عليها  يتنافس  مالية 

املياه  أمن  لتعزيز  وذلك  متقدمة  بحوث  الجراء 

يف املنطقة.

 .  :
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نيوزيلندا  أن  عىل  اإلعالم  خرباء  بني  إجامع  ومثة   

اإلعالمية  اإلدارة  كيفية  يف  ملهامً  منوذجاً  قدمت 

إيجابية  األزمات، وصّدرت صورة  النوعية من  لهذه 

للتسامح  أيقونة  باعتباره  النيوزيلندي  املجتمع  عن 

أن  يف  شك  وال  اآلخر.  وقبول  واالنفتاح  والتعايش 

التعامل اإلعالمي الناجح لرئيسة الوزراء النيوزلندية 

العامل  كان  األزمة  هذه  إدارة  يف  أرديرن  جاسيندا 

الرئييس يف تجاوز التداعيات السلبية التي كان ميكن 

العامل  احرتام  كسبت  فقد  ولهذا  عليها،  ترتتب  أن 

أجمع، حتى أن كثريين طالبوا برتشيحها لجائزة نوبل 

للسالم.

..“ ”  :
 “ “

هذا الهجوم اإلرهايب يكشف بوضوح مدى خطورة 

ظاهرة «اإلسالموفوبيا» يف الغرب، فقد جاء يف سياق 

ظل  ويف  الغرب  يف  للمسلمني  الكره  ظاهرة  تصاعد 

املسلمني  استهدفت  التي  الهجامت  من  سلسلة 

ومساجدهم يف العديد من الدول الغربية خاصة يف 

السنوات األخرية، ما يلقي بدوره الضوء عىل خطورة 

ظاهرة « اليمني املتطرف » الذي يتبنى خطاباً إعالمياً 

يغًذي الكراهية والعنرصية ضد األجانب واملهاجرين 

”من غري الغربيني“ خاصة املسلمني.

 :

 ..  « »
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فيها  يتم  التي  األوىل  املرة  ليست  هذه  أن  ورغم 

استهداف املساجد يف الدول الغربية، إال أن تصوير 

الجاين لهذا الهجوم اإلرهايب الذي استغرق ما يقرب 

التواصل  وسائل  عرب  وبثه  دقيقة،  سبعة عرشة  من 

الدليل  وقدم  بالصدمة،  العامل  أصاب  االجتامعي 

والتعصب  والعنرصية  التطرف  أن  عىل  الدامغ 

وإمنا هي ظواهر  بعينه،  بدين  ترتبط  والكراهية ال 

اإلقليمي  والسلم  األمن  وتهدد  التصاعد،  يف  آخذة 

والدويل، ولعل األمر الالفت هنا أن اإلرهايب الذي نفذ 

إحياء  يستهدف  كان  الجبان  اإلجرامي  العمل  هذا 

استحرض جوانب  أنه   بدليل  الديانات،  بني  الصدام 

املسلمني  بني  بالرصاع  مرتبطة  تاريخية  وأحداثا 

والغرب خالل قرون ماضية وتم تجاوزها منذ زمن، 

وهذا كان حارضاً يف إدارة األزمة إعالمياً، والتي ركزت 

الجاين  وتجاهل  الضحايا،  مع  التعاطف  إبراز  عىل 

والتعتيم عليه.

 :
 « »

رئيسة  أوباألحرى  نيوزيلندا  حكومة  إدارة   جاءت 

الصعيد  عىل  األزمة  لهذه  آردرن،  جاسيندا  وزرائها 

ألنها  فقط  ليس  املقاييس،  بكل  ناجحاً  اإلعالمي 

سارعت إىل وصف هذا الهجوم بـ«اإلرهايب» رصاحة 

وأعلنت تضامنها مع أرس الضحايا 

مسبوقة  غري  إجراءات  واتخذت 

الهجوم،  هذا  تداعيات  احتواء  يف 

ازدواجية  كشفت  ألنها  أيضاً  وإمنا 

التعامل مع الهجامت اإلرهابية  الغرب يف 

يرتدد  كان  والذي  املسلمني،  تستهدف  التي 

ولكن  بـ«اإلرهابية»،  الهجامت  هذه  وصف  يف 

واملسئولني  القادة  أجربت  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة 

يف الغرب عىل تبني وصفها ورؤيتها للهجوم، حيث 

العامل  التي أظهرت  توحد  الدولية،  توالت اإلدانات 

الشعور  وتزايد  مصدره،  كان  أياً  اإلرهاب  رفض  يف 

لدى القادة والسياسيني والشعوب بخطورة التعصب 

والعنرصية عىل استقرار دولهم ومجتمعاتهم وكذلك 

لإلرهاب  بالنسبة  هوالحال  كام  متاما  رفاهيتهم 

الذي متارسه بعض الجامعات املتطرفة باسم الدين 

مرة  أول  تكون هذه هي  تكاد  ورمبا  اإلسالمي،  

وصف  عىل  وعاملي  غريب  إجامع  فيها  يكون 

حادث يقوم به مسيحي غريب باإلرهايب .

ح  نجــــــــــا

ا  يلنــــد نيــوز

فـــــــــي إدارة 

هجــوم  أزمـــة 

يســــــــت  ا كر »

تشــرش» إعـــالمياً 

إلــــى  يرجــــــــع 

حزمـــة اإلجـــراءات 

الرسيعة  والخطـوات 

التي اتخذتهــا، والتــي 

متثلت فيام ييل:

اإلعالمي  الظهــور   -  1
لتوضيـــــح  السـريـــع 

الحـــادث:  مالبســــات 
وزراء  رئيســـة  حـرصت 

الخــروج  عىل  نيــوزيلندا 

برسعـة  اإلعـــالم  لوســائل 

الدولـة،  موقــف  لتوضيــح 

التي  الجرمية  لهذه  ورفضها 

املجتمـع  عىل  دخيلــة  تعـد 

خرجــت  فقـد  النيوزيلنــدي، 

مبارشة  للعامل  آردرن  جاسيندا 

وشـفافـة  واضحــة  بترصيحــات 

معلومات،  من  لديها  ما  كل  معلنة 

من  هي  كأنها  وبدا 

تحدد كيفية تعامل 

الدويل  اإلعالم 

هذا  مع 

م  لهجو ا
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الرســـالة  مضمون  يف  وتتحكم  الجبان،  اإلرهايب 

اإلعالميــــة املوجــهــــــة إىل الخــارج، وكان الفتاً 

يف  مكثف  بشكل  تواجدت  أنهــا  السياق  هذا  يف 

مختلف وسائل اإلعالم من صحف  وشبكات التواصل 

الجمهور سواء  أكرب عدد من  إىل  لتصل  االجتامعي، 

يف نيوزيلندا أويف الخارج، ولهذا انترشت ترصيحاتها 

بصورة غري مسبوقة وباتت حارضة يف وسائل اإلعالم 

الدولية خالل األيام األوىل من الهجوم اإلرهايب.

هذا  وصف  إىل  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة  وسارعت 

بـ«أسود  اليوم  ووصفت  بـ«اإلرهاب»،  الهجوم 

التي  البالد  طأمنة  عىل  وعكفت  نيوزيلندا»،  أيام 

والخوف،  العنف  عن  بعيدة  كبري  حد  إىل  ظلت 

الذي أصاب دوالً أخرى يف العقدين املاضيني، وهذا 

الغربية  اإلدانات  يف  املشرتك  القاسم  الوصف صار 

وسائل  وسارعت  اإلرهايب،  الهجوم  لهذا  والدولية 

الهجوم يف  لهذا  توصيفها  تبني  إىل  الدولية  اإلعالم 

تغطيتها للحادث. ومل تكتف رئيسة وزراء نيوزيلندا 

السيايس  خطابها  يف  حزماً  أظهرت  أنها  بل  بذلك 

واإلعالمي تجاه القادة املتعصبني، حينام طلبت من 

«التعاطف  إبداء  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس 

ودعت  املسلمة،  املجتمعات  كافة  حيال  واملحبة» 

الجتثاث  عاملية  حملة  إطالق  إىل  ذاته  الوقت  يف 

نفسه  الوقت  يف  ورفضت  املتطرف،  اليمني  أفكار 

الحجج التي تزعم منوالعنرصية بسبب تزايد أعداد 

جرمية  العنرصية  اعتبار  إىل  ودعت  املهاجرين، 

عاملية. يُضاف إىل ذلك تأكيدها عىل إميان املجتمع 

النيوزيلندي بالتعدد والتنوع.

املسلمني:  مع  تتعاطف  إعالمية  رسالة  تبني   -  2
الهجوم  لهذا  األوىل  الساعات  منذ   واضحاً  كان 

اإلعالم  وسائل  وجهت  آردرن  جاسيندا  أن  اإلرهايب 

هدفها  واضحة  إعالمية  رسالة  لتبني  نيوزيلندا  يف 

لتفويت  املسلمني،  مع  القوي  التعاطف  إظهار 

تفسري  تحاول  أوأشخاص  جامعات  أي  عىل  الفرصة 

هذا الهجوم بشكل مختلف.  وقد تلقى الجميع يف 

الداخل هذه الرسالة بإيجابية كبرية، وبدا أن هناك 

رسالة واحدة ذات مضمون مشرتك هوالتعاطف مع 

الذي  الكراهية  لخطاب  بحسم  والتصدي  املسلمني 

يستهدفهم يف املجتمعات الغربية.  كام قادت رئيسة 

للتضامن  شخص  آالف  نحوخمسة  نيوزيلندا  وزراء 

مع األقلية املسلمة، ودعت للوقوف دقيقتني حداًدا 

عىل أرواح الضحايا بالقرب من مسجد النور (موقع 

للجالية املسلمة قائلة: «  الحادثة). ووجهت حديثًا 

نيوزيلندا تشاطركم األحزان، نحن واحد »، وعملت 

عىل توظيف اللغة العربية والرتاث اإلسالمي للتعبري 

عن تضامنها مع الضحايا وأهاليهم، كاستعانتها بأحد 

األحاديث النبوية التي تحض عىل الرتاحم والتعاطف 

خطابها  يف  استخدمت  أنها  الفتاً  وكان  الناس.  بني 

تجاه الضحايا لغة املجموع « نحن » لتعزيز وحدة 

املجتمع وتضامنه. 

منوذجاً  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة  قدمت  فقد  ولهذا 

للقيادة املتعاطفة، وهي نوع من أنواع القيادة تتميز 

وأفكار  مشاعر  مع  النفيس  والتواصل  بالتعاطف 

فهم  عىل  القادة  بقدرة  وتتميز  اآلخرين،  ومواقف 

هذا  خالل  من  معهم  والتعامل  كبري  بشكل  الناس 

ولهذا  األزنات،   أوقات  الحتياجاتهم  العميق  الفهم 

حول  للقادة  إلهام  مصدر  آردرن  جاسيندا  ستظل 

من  تعيل  التي  التقدمية  قيمها  خالل  من  العامل 

الكراهية  خطاب  مواجهة  يف  والتعايش  التسامح 

والعنرصية والتطرف.

نيوزيلندا  الدولة يف  فإن مؤسسات  ذاته،  الوقت  يف 

الخطاب  يف  واضحاً  هذا  وبدا  الرسالة،  نفس  تبنت 

الذي وجهته« نائلة حسن »، مديرة الرشطة يف مدينة 

أوكالند املعروفة بكربى مدن نيوزيلندا، والتي أعلنت 

اإلسالم  بتحية  كلمتها  بدأت  بل  مسلمة،  أنها  فيه 

وقالت  الكريم،  رسوله  عىل  والصالة  لله  وبالحمد 

إنها فخورة بإسالمها. وبكت نائلة حسن، حني كانت 
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أنها  وذكرت  الضحايا،  عن  متهدج  بصوت  تتحدث 

صاحبة أعىل رتبة يف الرشطة يصل إليها ضابط مسلم 

وقائدة يف  بكوين مسلمة  ”أنا فخورة  فيها، مضيفة: 

رشطة نيوزيلندا ما أقوله رسالة تحذير وتأكيد عىل 

أمن وسالمة إخواننا وأخواتنا ومجتمعاتنا يف جميع 

أكدت  التي  املهمة  الداللة  ولعل  نيوزيلندا“.  أنحاء 

بإسالمها  تحتفظا  أنها  ىل  إشارتها  هي  عليها،  نائلة 

ومل  الرشطة،  يف  عملها  من  سنة   20 طوال  لنفسها 

عن  يسألها  مل  أحدا  ألن  بل  ليشء  ال  ألحد،  تذكره 

التسامح  قيم  انتشار  عىل  واضح  تأكيد  يف  ديانتها، 

والتعايش وقبول اآلخر يف املجتمع النيوزيلندي.

3 - الصورة اإلعالمية: ألن الصورة تعترب مكون رئييس 
يف إدارة أي أزمة إعالمياً، فقد حرصت رئيسة وزراء 

نيوزيلندا عىل إظهار صورة معربة عن التضامن مع 

بحضور  بدأت  الدينية،  شعائرهم  واحرتام  املسلمني 

املسلمني  واستعطاف  املسلمني،  لغري  الجمعة  صالة 

واستغلت  فيها،  يرفع  ال  أماكن  يف  األذان  برتديد 

للجالية  زيارتني  يف  مرتني  بارتدائه  الحجاب  قيمة 

تربت  وهي  صورها  العدسات  والتقطت  املسلمة، 

أن  مؤكدة  آخرين،  وتحتضن  البعض،  أكتاف  عىل 

الحكومة ستقدم الدعم املايل لألرس التي فقدت من 

يعولها.  لقد نجحت جاسيندا آردرن يف توظيف لغة 

تعاطفها  عن  معربة  إعالمية  صورة  إليصال  الجسد 

مع املسلمني، فكانت نتيجة ذلك حالة غري مسبوقة 

من التضامن املجتمعي، وتأكيد يف الداخل والخارج 

كان مصدره، ورفض خطاب  أياً  اإلرهاب  عىل رفض 

املتطرف  اليمني  يتبناه  التي  والكراهية  العنرصية 

وإهامله إعالمياً.  

حرصت  الحادث:  ملرتكب  اإلعالمي  التجاهل   -  4
رئيسة وزراء نيوزيلندا يف أول ظهور إعالمي لها عىل 

عدم اإلشارة إىل اإلرهايب الذي وقف وراء الهجوم ضد 

املسجدين، وكان ذلك إشارة واضحة لوسائل اإلعالم 

عن  أوالسؤال  املجرم  اسم  ترديد  عدم  إىل  املحلية 

خلفياته الدينية أوتطرفه وإبراز ما ينتمي إليه، حتى 

ال يحقق املجرم أهدافه يف نرش أفكاره العنرصية ضد 

املسلمني.  

5 - الحزم مع مواقع التواصل ومنصات اإلنرتنت: إذا 
كان منفذ الهجوم اإلرهايب استخدم وسائل التواصل 

االجتامعي(فيس بوك) لبث جرميته عىل الهواء، فإن 

منذ  أثارت  أرديرن  جاسيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة 

حول  جوهرية  تساؤالت  للهجوم  األوىل  الساعات 

التواصل ومنصات اإلنرتنت  أخالقية توظيف وسائل 

يف بث هذه النوعية من الجرائم، وطلبت توضيحات 

االجتامعي  التواصل  مواقع  من  وغريه  فيسبوك  من 

بشأن بث مقاطع مصورة من املجزرة. وقد استجابت 

الـ 24  الساعات  إدارة فيسبوك ملطالبها، وقامت يف 

األوىل من الهجوم اإلرهايب بسحب 1,5 مليون مقطع 

فيديوللهجوم يف العامل، بينها أكرث من 1,2 مليون تم 

حجبها أثناء التنزيل. 

لقد أعاد هذا الهجوم اإلرهايب التساؤل مجدداً حول 

اإلرهاب  نرش  يف  االجتامعي  التواصل  مواقع  دور 

الخرباء  قبل  من  املطالب  وتزايدت  والكراهية، 

واملتخصصني برضورة إعادة النظر يف الضوابط حول 

استخدام مواقع التواصل االجتامعي.

 :

 « »

تقدم إدارة حكومة نيوزيلندا ألزمة الهجوم اإلرهايب 

«كرايست  مدينة  وسط  مسجدين  استهدف  الذي 

ميكن  التي  اإليجابية،  الدروس  من  العديد  ترشش» 

لعل  مامثلة،  أزمات  أية  إدارة  يف  منها  االستفادة 

أبرزها:

تطورات  لتوضيح  االستباقي:  اإلعالمي  التحرك   -  1
األزمة أول بأول، وتفويت الفرصة عىل أي جامعات 

أوبث  لصالحها  األزمة  استغالل  تريد  أوعنارص 
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فالظهور  املجتمع.  يف  البلبلة  تثري  مغرضة  شائعات 

ميثل  أزمة  أية  بداية  يف  والفاعل  الرسيع  اإلعالمي 

العامل الرئييس يف نجاح إدارتها إعالمياً، فحينام يكون 

وحينام  اإلعالم  بوسائل  مبارشة  صلة  عىل  املسئول 

الطريق  يقطع  فإنه   ، املعلومات  هومصدر  يكون 

عىل وسائل التواصل االجتامعي أووسائل اإلعالم التي 

التأويل،  تحتمل  موجهة  معلومات  بث  إىل  تسعى 

وهذا ما نجحت فيه رئيسة وزراء نيوزيلندا بامتياز 

الساعات  لترصيحاتها يف  كان  التي  آردرن،  جاسيندا 

األوىل من الهجوم األثر املهم يف احتواء تداعياته.

النفيس ألرس الضحايا: حرصت  الجانب  2 - مراعاة 
بتنفيذ  املتهم  تصوير  عىل  نيوزيلندا  يف  الرشطة 

العملية أمام الرأي العام العاملي إلثبات رسعة تقدميه 

للعدالة (مع التشويش عيل وجهه وتعبرياته) ملراعاة 

حقوقه  عيل  التأثري  وعدم  الضحايا  أهايل  مشاعر 

يف  محاكمة عادلة. ويحسب لرئيسة كمتهم 

هذا  يف  نيوزيلندا  وزراء 

أعادت  أنها  السياق 

طريقة  تعريف 

مع  التعامل 

ه  هذ

النوعية من األزمات وما تسببه من مأساة من خالل 

الجاىن إىل الضحية، حني  العاملى من  الرتكيز  تحويل 

ناشدت الجميع عدم ذكر اسم منفذ الهجوم اإلرهاىب، 

وذكر أسامء الضحايا بدال منه.

3 - الشفافية والرصاحة يف طرح املعلومات: كان الفتاً 
مكتبها  أن  جاسيندا،  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة  إعالن 

تلقى «بيانا» من منفذ الهجوم قبل تسع دقائق من 

بداية الحادثة، قائلة:»كنت واحدة من أكرث من ثالثني 

متلقيا للبيان الذي أرسل قبل تسع دقائق من حصول 

االعتداء» عىل املسجدين. وأشارت إىل أن البيان ”مل 

يتضمن أي موقع أوتفاصيل محددة“، مضيفة أنه تم 

إرساله إىل أجهزة األمن خالل أقل من دقيقتني بعد 

استالمه. وأكدت أن ”املتهمني مل يكونوا عىل أي قامئة 

من قوائم املراقبة“، وقد قطعت بذلك الفرصة عىل 

إدارتها  يف  التشكيك  حاولت  التي  املرتبصة  الجهات 

الجرمية  ملنع  التحرك  يف  بالتقاعس  واتهامها  لألزمة، 

املعلومات،  طرح  يف  الشفافية  إن  وقوعها.  قبل 

اتهام الجهات املعنية  حتى وإن كانت تنطوي عىل 

بالتقصري، إال أنها تعزز من الثقة واملصداقية، وهذا 

ما نجحت فيه جاسيندا آردرن.

يف  والفاعل  الرسيع  اإلعالمي  التواصل  أهمية   -  4
بالعمليات  يتعلق  فيام  وخاصة  األزمات:  أوقات 
من  النوعية  هذه  إن  إذ  والرصاعات،  اإلرهابية 

يتم  ووحدة  طأمنة  رسائل  بناء  تقتيض  األزمات 

أجل  من  العامة  االتصال  وسائل  عرب  بثها 

الوصول إىل أكرب عدد من الجمهور مع 

رضورة احتوائها عىل رموز احرتام 

الفئة  مع  وتعاطف  وتقدير 

وذلك  عليها،  املُعتدى 

إيجاد  يف  يُسهم 

تبادل  قناة 

للمعلومات 

الساسة  بني 

تقطع  واملواطنني 

وتعالج  الشائعات،  طريق 

وتقطع  األحداث،  صدمة 

التي  الجهات  عىل  املبكر  الطريق 

تحاول توجيه األزمة إىل مسارات بعينها.

5 - أثبتت إدارة نيوزيلندا لألزمة أن ترسيخ 
متثل  واملحبة:  والسالم  والتعايش  التسامح  قيم 
أي  مواجهة  يف  واستقراره  املجتمع  ألمن  ضامنة 

والكراهية.   العنف  عىل  أوتحرض  متعصبة  نزعات 

ليس هذا وحسب بل أن الخطاب اإلعالمي لرئيسة 

وزراء نيوزيلندا، الذي يعيل من قيم التعددية ويرفض 

التطرف بكافة صوره وأبعاده، بات ميثل مصدر إلهام 

شأنه  من  الذي  األمر  العامل،  دول  قادة  من  للعديد 

والكراهية  التعصب  لنزعات  التصدي  يف  يسهم  أن 

كام  الغرب،  يف  املتطرف  اليمني  ورائها  يقف  التي 

كتنظيم  اإلرهابية  التنظيامت  أمام  الفرصة   يفوت 

الحادث وإبراز  القاعدة » و« داعش » الستغالل   »

الجالية املسلمة يف نيوزيلندا مبظهر املضطهدين من 

كافة األطراف.

6 - إيالء مزيد من االهتامم بإدارة األزمات إعالمًيا: 
ونظرياته  قواعده  له  علميًا  تخصًصا  أصبحت  فقد 

املؤسسات  به  تهتم  واسرتاتيجيته،  وآلياته  وأسسه 

اإلعالمية والسياسية والدبلوماسية، كام أصبح  إعالم 

أغلب  ىف  العليا  القيادة  باهتامم  يحظى  األزمات 

الحاسم  التصدي  مهمة  عليه  تقع  ألنه  العامل،  دول 

للشائعات التي تنترش وتشهد رواجاً إبان األزمات. 

اإلرهايب  الهجوم  ألزمة  نيوزيلندا  إدارة  فإن  وأخرياً، 

الدويل  التعامل  يف  جديدة  ملرحلة  تدشن  إعالمياً 

خطاب  أن  إىل  االنتباه  تعيد  اإلرهاب،  ظاهرة  مع 

العنرصية والكراهية ضد املسلمني الذي يتبناه اليمني 

املتطرف يف الغرب ال يختلف بأي حال عن الخطاب 

كداعش  اإلرهابية  التنظيامت  ترفعه  الذي  اإلقصايئ 

مشرتك  هدف  يف  الجانبان  يتالقى  حيث  والقاعدة، 

والنتيجة  عليه،  والتحريض  باآلخر  القبول  هوعدم 

استمرار خطر اإلرهاب الذي يهدد األمن والسلم عىل 

الصعيدين اإلقليمي والدويل.

مىض  وقت  أي  من  أكرث  حاجة  يف  اآلن  العامل  إن 

مع  التعامل  يف  النيوزيلندي  النموذج  استلهام  إىل 

أن  يؤكد  الذي  النموذج  هذا  اإلرهايب،  الهجوم  هذا 

اختالفاتها  رغم  تتعايش معاً  أن  املجتمعات  مبقدور 

الدينية والثقافية والفكرية، وهي نفس الرسالة التي 

تؤمن بها دولة اإلمارات وتسعى إىل نرشها يف العامل 

أن تحتفي  خالل عام التسامح، ولهذا مل يكن غريباً 

بإدارتها  وتشيد  نيوزيلندا  وزراء  برئيسة  اإلمارات 

خليفة»  «برج  وترفع صورتها عىل  لألزمة،  الحيكمة 

يف لفتة حضارية أكدت اإلمارات من خاللها أنها تؤيد 

لإلرهاب  تتعرض  دولة  أي  تتخذها  التي  اإلجراءات 

للحفاظ عىل أمنها واستقرارها وسالمها. 



99

 « »

 ..

 ..

مواجهة  يف  الشعوب  من  عدد  معاناة  زادت  كام 

لحال  بالنسبة  هوالشأن  كام  واالحتالل،  االستبداد 

الشعب الفلسطيني مع تعّسف الكيان اإلرسائييل.. ومل 

تستطع األمم املتحدة، مثلام هواألمر بالنسبة لعدد 

من املؤسسات الدولية األخرى، تحّمل مسؤولياتها يف 

ترسيخ سالم عادل، يضمن حقوق الدول والشعوب يف 

عامل مستقر وآمن..

بغياب  مقرتنا  اليوم  عامل  يف  األمن  تحّقق  يعد  مل 

ما أضحت هناك  بقدر  العسكرية فقط،  التهديدات 

الغذايئ  مكّونات عديدة تندرج ضمنه، فهناك األمن 

واألمن البيئي واألمن الترشيعي واألمن القضايئ واألمن 

املعلومايت.. واألمن الروحي الذي يرتبط باالعتقادات 

مكونا  تشكل  والتي  املجتمع  داخل  لألفراد  الدينية 

أساسيا لهويتهم وشخصيتهم.

يبدوأن الضوابط الدولية التقليدية التي أقرّها القانون 

الدويل ومختلف املواثيق واالتفاقيات الدولية، مل تعد 

بتعقد  الراهنة  الدولية  التحوالت  مواكبة  قادرة عىل 

وتسارع أزماتها وتشابك قضاياها، ما يفرض تطويرها، 

والبحث عن سبل موازية تساهم يف تعميق التواصل 

والحوار الدويل عىل طريق ترسيخ سالم دويل مستدام، 

يدعم تحقيق الدميقراطية والتنمية.. ويف هذا السياق، 

أن  ميكن  التي  املوازية  الدبلوماسية  أهمية  تطرح 

جامعات  من  الدولية  الفعاليات  من  الكثري  تقودها 

ومراكز بحثية ومجتمع مدين عاملي وإعالم بّناء.. إىل 

جانب الدبلوماسية الروحية التي تنطوي عىل أهمية 

واستحضار  قداسة  من  مييّزها  ما  إىل  بالنظر  كربى 

للمشرتك اإلنساين والحضاري.. 

عىل املستوى اإلقليمي، لعبت الطرق الدينية والزوايا 

ترسيخ  يف  أسهمت  هامة،  تاريخية  أدوارا  الصوفية 

التعايش والتواصل والتسامح بني الشعوب واألديان، 

والطائفية  العرقية  والرصاعات  الخالفات  نبذ  ويف 

والتّطرف..  يف مناطق مختلفة من العامل، كام هوالحال 

يف شامل القارة اإلفريقية..

”فرانسيس“  البابا  قام  املايض  فرباير/شباط  شهر  يف 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  تاريخية  بزيارة 

ضمن أول زيارة له نحوبلد عريب وخليجي ميثّل فضاء 

واألجناس..،  والثقافات  الحضارات  من  عدد  لتعايش 

حيث شّكلت حدثا إنسانيا متميّزا حمل مجموعة من 

. :

-
drisslagrini@yahoo.fr

الّدالالت الرّمزية عىل طريق ترسيخ السالم والتعايش 

بني األديان، ومناسبة وقّع خاللها البابا مع شيخ األزهر 

”وثيقة من أجل األخوة اإلنسانية“، يف أعقاب ”املؤمتر 

العاملي“،  السالم  أجل  من  اإلنسانية  لألخوة  العاملي 

تحمل دعوة إنسانية للعمل املشرتك خدمة لألجيال 

العقيدة  وحرية  الحياة،  يف  الحّق  واحرتام  القادمة، 

كل  وإدانة  العبادة..  دور  وحامية  التعبري،  وحرية 

املامرسات املشينة التي تهّدد السالم، كاإلرهاب.. مع 

التأكيد عىل أهمية التنشئة السليمة، وبأن األديان مل 

تكن أبدا باعثة للحروب والتعصب وإراقة الدماء..

ويف شهر مارس من هذا العام زار البابا املغرب أيضا 

السادس، يف ظرفية صعبة  امللك محمد  من  بدعوة 

اتّسمت بتنامي خطورة الجامعات اإلرهابية التي تّربر 

يف  املتطرّف  اليميني  املّد  وتصاعد  باإلسالم،  أعاملها 

أوربا، وبعيد قيام أحد املتطرفني باالعتداء عىل املصلنّي 

مقتل  عن  أسفر  ما  نيوزالندا  يف  مسجدين  داخل 

الجرحى..  خمسني شخصا وسقوط عدد مامثل من 

وقد شّكلت الزيارة مناسبة جّدد خاللها البابا دعوته 

ملجابهة التطرف والتعصب، و“تضامن“ كل املؤمنني 

للدفاع عن حرية الضمري والحرية الدينية، باعتبارهام 

توظيف  استنكار  مع  اإلنسانية،  بالكرامة  لصيقان 

الدين يف جرائم القتل واإلرهاب. 

أما العاهل املغريب فأكّد عىل رضورة استحضار البعد 

الديني يف الرتبية، مربزا أهمية هذه األخرية يف مكافحة 

هو”الجهل  اإلرهابيني  يجمع  الذي  ألن  التطرّف.. 

الذي  القدس“  ”نداء  الطرفان  أصدر  كام  بالدين“.. 

تراثا  باعتبارها  املدينة  املحافظة عىل هذه  يدعوإىل 

مشرتكا لإلنسانية، و“بوصفها رمزا.. للتعايش السلمي 

ومركزا  الثالث،  التوحيدية  الديانات  ألتباع  بالنسبة 

لقيم االحرتام املتبادل والحوار“، وإىل صيانة طابعها 

الخاص كمدينة متعّددة األديان.. 

يوما بعد يوم تتزايد الحاجة يف هذا العامل املرتبك إىل 

أصوات عاقلة ومبادرات بّناءة تدعم الحوار والتواصل 

اإلنسانيني، ومتثّل الدبلوماسية الروحية أحد الروافد 

الحيوية لرتسيخ قيم نبيلة تستحرض املشرتك اإلنساين 

ملواجهة تحديات تهّدد الجميع.
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الطائرة لتحقيق السيطرة يف  ويتم استخدام هذه 

مبفردها  واالرضية  الجوية  األهداف  الجووتدمري 

اوضمن مجموعة من الطائرات.

Su-35S

مواصفات جوية وتكتيكية عالية• 

قدرة عىل املناورة ال مثيل لها• 

الذكية •  لالسلحة  القنوات  متعدد  استخدام 

ضد االهداف الجوية واالرضية

رضب االهداف االرضية دون دخول منطقة • 

الدفاع الجوي املعادية

التفافا •  منخفض  ارتفاع  عىل  الطريان  قابلية 

عىل الحواجز

الجوية •  االهداف  ضد  الجامعي  العمل 

واالرضية

الالسلكية •  الوسائل  مواجهة  عىل  القدرة 

االلكرتونية والبرصية االلكرتونية املعادية

أمتتة كافة مراحل الطريان واالستخدام القتايل• 

املوحدة  الطائرات  بناء  مؤسسة  أدرجت  وقد 

الروسية تصميم وتصنيع هذه الطائرة ضمن برامج 

تحليق  أول  تم  وقد  اولوية.  ذات  الرشكة  تراها 

للطائرة Su-35S يف 19 فرباير 2008 . ويف اكتوبر/

من  ثانية  طائرة  أقلعت   2008 عام  االول  ترشين 

عىل  مدينة كومسومولسك  يف  وذلك  النوع،  هذا 

أتاح للرشكة فرصة  نهر آمور يف رشق روسيا، مام 

واالختبارات  التجارب  برنامج  انجاز  يف  االرساع 

الذي من شأنه أن يؤمن تصنيع الطائرة الجديدة 

وتسليمها إىل أصحاب الطلب الروس واالجانب يف 

عام 2011 .

الروسية   Su-35S للمقاتلة  الثاين  النموذج  وقام 

عىل  فائقة  بقدرة  تتصف  التي  املهام  املتعددة 

يف  االول  بتحليقها   2011 ديسمرب   2 يوم  املناورة 

سامء إقليم كومسومولسك عىل نهر آمور يف رشق 

روسيا.

وهي  ”سوخوي“،  رشكة  ممثيل  أحد  وكشف 

الطائرات  ”رشكة  ل  التابعة   الرشكات  إحدى 

Su-35S
 « »  -

Sukhoi Su-
 .  (+Flanker-E ) 35S

” 2009
 (Vozdushno-Kosmicheskiye Sily, VKS) “  –

.“2019
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 Su-35 بالطائرة  املتعلقة  التفاصيل  املتحدة“، 

الطائرة  من  نسخة  تعترب  والتي  للتصدير  (املعدة 

Su-35S). ويصل طول الطائرة Su-35 إىل 21,90 

 5,90 إىل  وارتفاعها  مرتا   14,70 إىل  وعرضها  مرتا 

 (TOW) أمتار، ويصل وزنها االعتيادي عند اإلقالع

عند  للوزن  األقىص  والحد  كيلوجراما   34,500 إىل 

الطائرة  وتحمل  كيلوجراما.   25,300 إىل  اإلقالع 

كيلوجراما فوق 12  بوزن 8,000  أسلحة    Su-35

نقطة صلبة، 

الطائرة محركني توربينيني مروحني من  وتستخدم 

نوع Unit 117S يولد كل منهام قوة دفع تصل إىل 

14,500 كيلوجراما لتصل الرسعة القصوى للطائرة 

كيلومرتا   3,600 إىل  مداها  ويصل  ماخ   2,5 إىل 

وارتفاعها إىل 18,000 مرتا. ويصل العمر االفرتايض 

إىل  خدمتها  مدة  وتصل   Unit 117S للطائرة  

بالنظام  مزودة  وهي  تقريبا،  ساعة طريان   4,000

الرقمي KSU-35 الذي ميكن التحكم فيه عن بُعد 

والذي يضاعف قدرة الطائرة عىل املناورة.

التي ميكن  أسلحة  عدة  إطالق  الطائرة  وتستطيع 

الصواريخ  تشمل  والتي   (ALWs) جوا  إطالقها 

املوجهة  والقنابل  أرض  جو–  جووالصواريخ  جو– 

املوجهة.  غري  والقنابل  املوجهة  غري  والصواريخ 

مسلحة   Su-35 الطائرة  من  األساسية  والنسخة 

مبدفع آيل GSh-301 أحادي املاسورة من عيار 30 

ملليمرتا يحمل ذخرية تصل إىل 150 طلقة. وتطلق 

جو–  الصواريخ  عائلة  من  جيل  أحدث  الطائرة 

 RVV-MD (AA-11 Archer الصاروخ  جومثل 

 RVV-AE والصاروخ  املدى  القصري   (Mod. 2

 RVV-SD (AA-12 والصاروخ ((AA-12 Adder

Adder Mod. 2) املتوسطي املدى، باإلضافة إىل 

 AA-10) الصاروخني  مثل   R-27 الصواريخ  عائلة 

اللذين   (R-73E (AA-11 Archerو  (Alamo

.ALW ًميكن إطالقهام جوا

عىل  بقدرتها  أيضا   Su-35 الطائرة  تتميز  كام 

مثل  والسطحية  األرضية  األهداف  مع  االشتباك 

تجهيز  تم  وقد  البحرية.  والقطع  الرادار  محطات 

 (Kh-31P (AS-17 Krypton بصواريخ  الطائرة 

 Kh-31A (AS-17 وصواريخ  للسفن  املضادة 

مع  ولالشتباك  لإلشعاع.  املضادة   (Krypton

عائلة  الطائرة  تطلق  الثابتة  األرضية  األهداف 

مثل   KAB-1500و  KAB-500 املوجهة  القنابل 

القنابل املزودة بأنظمة توجيه تليفزيونية وليزرية 

Kh-59MK (AS- املوجهة  أرض  وصواريخ جو– 

Kazoo 18)  ورغم تطوير الصواريخ الذكية إال أن 

الحر ما  السقوط  الذخرية املوجهة والذخرية ذات 

زالتا تستخدمان لالشتباك مع األهداف غري الحيوية 

واملركبات.  العاملة  األيدي  تجمعات  ومراكز 

غري  الصواريخ  حمل   Su-35 الطائرة  وتستطيع 

املوجهة S-8 (80 ملليمرتا) وS-13 (122 ملليمرتا) 

والقنابل االنشطارية الشديدة االنفجار التي يصل 

وزنها القتايل إىل 500 كيلوجراما.

األهداف  مع  االشتباك  الطائرة  تستطيع  لهذا، 

كيلومرتا   110 عىل  تزيد  مسافة  عىل  من  الجوية 

باستخدام الصواريخ جو– جوRVV-SD واالشتباك 

كيلومرتا   285 مبسافة  تبعد  أرضية  أهداف  مع 

Kh- عائلة  من  أرض  جو–  الصواريخ  باستخدام 

59MK

املضادة  القدرات  زيادة  عىل  روسيا  عملت  وقد 

طورت  حيث   ،Su-35S الطائرة  لدى  لإلشعاع 

الصاروخ   (KTRV) التكتيكية“  الصواريخ  ”رشكة 
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Kh-58UShKE املضاد لإلشعاع الذي جرى دمجه 

مؤخرا مع نظام تسليح الطائرة ”سوخوي“. وتزعم 

القصوى  رسعته  تصل  الذي  الصاروخ،  أن  الرشكة 

إىل 3,8 ماخ، قادر عىل االشتباك مع محطة رادار 

عاملة من عىل مسافة تزيد عىل 245 كيلومرتا مع 

احتامل إصابة الهدف بنسبة ال تقل عن 80%.

تم  التي  األخرى  املقاتلة  الروسية  للطائرات  خالفا 

 Su-35S الطائرة  تعزيز  جرى  مؤخرا،  تطويرها 

ألنظمة ثانوية من الجيل الخامس. ويعتمد نظام 

 Irbis-E االستشعار لدى الطائرة عىل نظام الرادار

الجوية  القادر عىل رصد األهداف  للتصدير  املعد 

من عىل مسافة ترتاوح بني 200 كيلومرتا ( بزاوية 

مسح واسعة) و350 كيلومرتا (بزاوية مسح ضيقة). 

ويتيح الرادار إمكانية الرصد التزامني ألكرث من 30 

هدفا جويا واالشتباك مع مثانية منها.

وجرى تجهيز نظام الرادار Irbis-E مبحطة فائقة 

القنوات  ومتعددة  للتشويش  مضادة  الحساسية 

املركبات  لرصد   (OLS) برصيا  األهداف  لتحديد 

الجوية التي تنبعث منها الحرارة من عىل مسافة 

90 كيلومرتا والبحث عن األهداف الجوية واألرضية 

عىل حد سواء. كام تعمل تلك املحطة عىل وضعية 

تحديد األهداف (وإن كانت تلك الخاصية تحتاج 

األرضية  األهداف  مع  لالشتباك  خارجي  نظام  إىل 

بطريقة فعالة).

كام يشمل نظام االستشعار أيضا نظام االتصاالت 

السليك  جهازي  من  يتكون  الذي   S-108 الثانوي 

معلومات  مبحطة  متصالت  الرتدد  عاليي/فائقي 

مشفرة قياسية تتكون من 16 وصلة. كام تم تجهيز 

ثانوي مشرتك يضم  توجيه  بنظام   Su-35 الطائرة

وحدة قياس تعمل بالقصور الذايت وجهاز استقبال 

برصيا  إلكرتو–  ونظاما  الصناعية  باألقامر  يعمل 

(رسومات)  تصوير  ومحطة  والتسديد  للبحث 

األلياف  من  مصنوعة  اتصاالت  وخطوط  مجوقلة 

ومتعددة االتصاالت.

بشاشات   Su-35 الطائرة  قيادة  قمرة  تجهيز  وتم 

الرقمية  للخرائط  ونظام  الوظائف  متعددة  عرض 

ملونة   head-up display أمامية  عرض  وشاشة 

املقصورة  إلضاءة  بالنسبة  أما  واسعة.  زاوية  ذات 

فهي متوافقة للعمل مع نظارات الرؤية الليلية.

السابقة  بشقيقتها   Su-35 الطائرة  مقارنة  وعند 

أن  نجد  املحدثة  وفئاتها    (Su-27 (Flanker

للتزود  محدث  بنظام  تزويدها  تم  قد  األوىل 

بالوقود، حيث تحمل الطائرة 11,3 طنا من الوقود 

النسخة  عن  تقريبا  طنني  بزيادة  (أي  الداخل  يف 

للتزود  ونظاما   (Su-27 الطائرة  من  األساسية 

تحمل خزاين  أن  وتستطيع  الطريان،  أثناء  بالوقود 

وقود خارجية سعة كل واحد منهام 2,000 رطال.

عىل  عالية  قتالية  بقدرة   Su-35 الطائرة  وتتمتع 

وتعدد  املنفصلني  النفاثني  محركيها  بفضل  البقاء 

القنوات  املتعددة  الحيوية  الثانوية  أنظمها 

نظام  ويضم  املحمية.  الوقود  وخزانات 

جهاز  الطائرة  لدى  اإللكرتونية  الحرب 

ووحدة  فعال  فردي/جامعي  تشويش 

توجيه للصواريخ املضادة لإلشعاع وأجهزة 

 chaff إنذار رادارية/ليزرية وجهاز توزيع آيل

dispenser

الرسيع  االنتشار  عىل  الطائرة  قدرة  ولتعزيز 

تزويد  عىل  ”سوخوي“  رشكة  حرصت 

الطائرة Su-35 بنظام ذايت منصوب 

ووحدة  الطاقة  إلمداد  األرض  عىل 

إىل  باإلضافة  (احتياطية)،  مساعدة  طاقة 

مولد هواء مجوقل.

يجري حاليا تزويد القوات الجوية الروسية بأعداد 

و  Su-35 للطائرتني  املحلية  النسخة  من  كبرية 

املتسلسل)، ويف عام 2009  اإلنتاج  (ذاتا   Su-35S

أن أجد  أنجد  أجد  أندد  نج نج نحدثة  نحدثة  دحدثة  ملاململامل

زودلللتزولتزودلتزودلتزولتزودلتزودلتزود ل لمحدث  لمحدث  لمحدث محدث ثمحدث  محدثث ثحدث  ممممممم

دققلوقودلوقودلوقود منا منا من اا من اا من ا منا اا طنط طنطن طن 11,11,11,111111

سخخةلنسخةلنسخةلنسخة ا عن  اا  عن  اا  عن  عنا  ننا  بقريتقريبتقريبتقريب

تزولتزودلتزود ل لظاما  لظاما  ون ون)  ون)   (SSS

خزاخزاينخزاين تحمل تحملن  تحمن  أن أع  أع  أع  ع

رطال. 2,0002,000000 هامنهام

عىل عية  ة  عال عية  ة  قتال لقتا 

وتعدد  املنفصنفصلنينفصلني ا 

القنوات  دددددة 

انظام مضم

جهاز  رة 

ووحدة 

عاع وأجهزة 

chaff عيع آيل ffز

الرسيع النتشار 

تزويد  ىل

صوب 

حدة 

إىل إلضافة 

وية الروسية بأعداد 

و Su-35 طائرتني

ل)، ويف عام 20099
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 JSC Sukhoi وقعت وزارة الدفاع ورشكة سوخوي

أول عقد   (UAC التابعة لرشكة الرشكات  (إحدى 

لتسليم 48 طائرة حتى عام 2015. ووقعت وزارة 

الدفاع عقدا لتوريد الدفعة الثانية التي تضم 50 

طائرة مقاتلة من طراز Su-35S يف شهر ديسمرب 

تسليم  تم  قد  بأنه  تقارير  وأفادت   .2015 عام 

دفعتني من الطائرة Su-35S (مبعدل عرش طائرات 

للدفعة الواحدة) بني عامي 2016 و2017 وتسليم 

10 طائرات أخرى يف عام 2018. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد جرى تشغيل الطائرات 

يف  اإلرهاب  مكافحة  عملية  أثناء   Su-35 املقاتلة 

أواخر ديسمرب  عام 2016. ويف  منذ مطلع  سوريا 

عام 2018 لخص نائب رئيس الوزراء الرويس يوري 

بوريزوف تجربة هذه الطائرات يف سوريا قائال ”إن 

العمليات  بهأثناء  املوثوق    Su-35 الطائرة  أداء 

بثالثة  للطائرة  األصلية  املواصفات  فاق  القتالية 

تشغيل  جرى  قد  أنه  مضيفا  أضعاف“،  أوأربعة 

املقاتلة   Su-35S الطائرات 

كطائرات للهجوم األريض.

األجنبي  العميل  الصني  أصبح  وقد 

حيث   ،Su-35 للطائرة  األول 

عام  يف  بكني  وقعت 

2015 عقدا لرشاء 

طائرة،   24

بالفعل  للعميل  التي تم تسليمها  الطائرات  وهي 

بحلول نوفمرب 2018.

ويستخدم سالح الجوالتابع لجيش التحرير الصيني 

تم  اللذين   Su-35S طائرات  من  رسبني  حاليا 

إلحاقهام باللواء الجوي السادس املتمركز يف قاعدة 

(التابعة   Zhanjiang من  بالقرب  الجوية   Suizi

Su- ويتم تشغيل طائرات .(Guangdong إلقليم

الداوريات  مهام  يف  بكثافة   35S

بينها  (ومن 

الصني  بحر  فوق  الداوريات 

املكلفة  الثقيلة  والطائرات  الغريب) 

 Xian القاذفة  الطائرات  مثل  بالحراسة 

ذلك،  عىل  عالوة  املدى.  الطويلة   H-6

تزويد  عىل  التمرن  يف  الصيني  الجيش  بدأ 

ليال،  الطريان  أثناء  بالوقود   Su-35S الطائرة 

وسيكون الجيش قد أجاد فن التعامل مع طائراته 

Su-35S  املقاتلة، ومن ثم تحسني القدرة القتالية 

للطائرة. وذكرت إحدى قنوات التليفزيون الصيني 

أن الجيش الصيني استغرق أقل من عامني لدمج 

ديسمرب  ويف  الجوي.  سالحه  مع   Su-35S الطائرة 

إحدى  يف   Su-35S مقاتالت  عدة  شاركت  املايض 

التحرير  التابعة لجيش  الجنوبية  القيادة  مناورات 

الشعبي الصيني، وجرت تلك املشاركة ليال ونهارا.

ورصح نائب قائد اللواء التابع لسالح الجوالصيني، 

وانج زياودونج، يف مقابلة مع التليفزيون الصيني 

بأن ”الطائرة املقاتلة Su-35 املتعددة املهام تتمتع 

اللذين  بفضل محركيها  املناورة  فائقة عىل  بقدرة 

يتمتعان بقوة دفه هائلة. وقد تم تركيب مصادر 

ميكن  الذي  األمر  درجة،   33 مائلة  بزاوية  الطاقة 

األفقية  املناورات  أثناء  االنحراف  من  الطائرة 

والعمودية“.

 Su-35S وخالل املناورة املذكورة نجحت طائرات

والسطحية،  األرضية  األهداف  رصد  يف  املقاتلة 

وجرى تزويد تلك الطائرات بالوقود أثناء الطريان. 

وأفاد أحد الطيارين الصينيني بأنه قد تم ” تشغيل 

طائرات Su-35S املقاتلة كطائرات استطالع، حيث 

األهداف  عن  الالزمة  املعلومات  بجمع  قامت 

الهجوم  عمليات  بتنسيق  قامت  كام  األرضية، 

مع  مقابلة  يف  الطيار  وأضاف  ضدها“.  الجوي 

رسب  قدرة  يثبت  ”هذا  أن  الصيني  التليفزيون 

األهداف  رصد  عىل   املقاتلة   Su-35S طائرات 

وتحديدها، ومن ثم شن الهجوم الالزم ضدها دون 

الحاجة إىل أي نوع من الدعم الخارجي“.

اهتامما  أيضا  إندونيسيا  أبدت  كام 

Su- الطائرة  برشاء  متزايدا 

35. ففي شهر أغسطس عام 2017، قامت رشكة 

الدفاع  ووزارة  للدولة  اململوكة  الروسية   Rostec

فيها  أعربت  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  اإلندونيسية 

جاكرتا عن نيتها لرشاء الطائرة Su-35S. ومبوجب 

بعض  روسيا  ستستورد  املذكورة  التفاهم  مذكرة 

املقاتلة  الطائرات  مثن  مقابل  اإلندونيسية  السلع 

الرتوش  تنتظر  الصفقة  تلك  زالت  وما  النفاثة. 

األخرية واملوافقة النهائية وإن كانت بعض التقارير 

قد أفادت بأن إندونيسيا تخطط للحصول عىل 11 

 Su-35S طائرة من طراز

العمليات  بهأثناء  املوثوق   Su 35 رطائرة ال أداء 

بثالثة  للطائرة  األصللية  ألاألألات  ملواصفاملواصف فاق القتاليةة 

تشغيل جرى  قد  أنه  مضيفا أضضضعاف“،  أوأربعربعة 

املقاتلة  Su-35S اائرات الط

كطائرات للهجوم األريض.

األجنبي  العميل  الصني  أصبح  وقد 

حيث   ،Su-35 للطائرة  األول 

عام  يف  بكني  وقعت 

2015 عقدا لرشاء 

طائرة،   24

عالفعل للعميل ب التي تم تسليمها  الطائرات  وهي 

بحلول نوفمرب 2018.

ويستخدم سالح الجوالتابع لجيش التحرير الصيني 

تم  اللذين  Su-35S طائرات  من  رسبني  حاليا 

قاعدة  كركز يف الجوي السادس املتم إلحاقهام باللواء

(التابعة  Zhanjn iang من  بالقرب  الجوية   Suizii

Su- ويتم تشغيل طائرات .(Guangdong إلقليم

الداوريات  مهام  يف  بكثافة   35S

بينها  (ومن 

الصني  بحر  فوق  الداوريات 

املكلفة  الثقيلة  والطائرات  الغريب) 

Xian القاذفة الطائرات  مثل  بالحراسة 

ذلك،  عىل  عالوة  املدى.  الطويلة  H-6

تزويد  عىل  التمرن  يف  الصيني  الجيش  بدأ 

ليال،  الطريان  أثناء  بالوقود  Su-35S الطائرة

وسيكون الجيش قد أجاد فن التعامل مع طائراته 

ةتالية Su-35S  املقاتلة، ومن ثم تحسني القدرة الق

Su 35S ررررائرات نجحت ط وخالل املناورة املذكورة

والسطحطحطحية، والسة  والسة  ألاألرضياألرضية  األهداف رصد  يف  املقاتلة 

ريريريطريان. أثقود أثقود أثقود أثناء الناء اناء ال د وجرى تزويد تلك الطائرا بالولت بالوق

تششغتشغيل قدأنه قد تم ” هه وأفاد أحد الطيارين الصينينيني ب

يحيث، حيث العطالعاستطالع Su-35S املقاتلة كطائرات  Sطائرات

ههدألهدافألهداف ا عن  الالزمة  املعلومات  بجمع  قامت 

الهجوم عمليات  بتنسيق  قامت  كام  األرضية،

مع علة  مقاب يفيف  الطيار  وأضاف  ضدها“.  الجوي 

رسب ببرسرة  قد يثبت  ”هذا  أن  الصيني  التليفزيون 

هدافألهداف ا رصد  عىل  املقاتلة  Su-35S طائرات

دزم ضدها دون وتحديدها، ومن ثم شن الهجوم الال

الحاجة إىل أي نوع من الدعم الخارجي“.

اهتامما أيضا  إندونيسيا  أبدت  كام 

Su- الطائرة برشاء  متزايدا 

رشت رشكة 35. ففي شهر أغسطس عام 2017، قام

الدفاع ووزارة  للدولة  اململوكة  الروسية   Rostec

ففيها تأعربت تفاهم مذكرة  قبتوقيع  اإلندونيسية 

جاكرتا عن نيتها لرشاء الطائرة Su-35S. ومبوجب

بعض بعضا  روسي ستستورد  املذكورة  التفاهم  مذكرة 

املقاتلة الطائرات  مثن  مقابل  اإلندونيسية  السلع 

الرتوش تنتظر  الصفقة  تلك  زالت  وما  النفاثة. 

ضعض التقارير فقافقة النهائية وإن كانت ب األخرية واملو

قد أفادت بأن إندونيسيا تخطط للحصول عىل 11

Su-35S طائرة من طراز

SU-35

أبعاد الطائرة:
طول الجناح:   14,70 مرتا

الطول: 21,9 مرتا

االرتفاع: 5,9 أمتار

الوزن:
الحد األقىص الحتياطي الوقود داخل الخزانات 

الرئيسية:  11,3 طنا

الحد األقىص للوزن عند اإلقالع: 34,5 طنا

الوزن الطبيعي عند اإلقالع: 25,3 طنا

 8,000 القتالية:  األسلحة  لوزن  األقىص  الحد 

كيلوجراما موزعة عىل 12 نقطة صلبة

نوع وطراز املحرك: 
محرك توربيني من طراز 117S يعمل بنظرية 

االحرتاق املتأخر
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• اإلخالص يف الصيام لله تعاىل ومن أخلص يف صيام يوٍم 

واحٍد أبعد الله وجهه عن الناس سبعني سنة  َعْن أيَِب 

َسِعيٍد الُخْدرِيِّ رَِيضَ اللَُّه َعْنُه، قَاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصىلَّ 

اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: «َمْن َصاَم يَْوًما ِيف َسِبيِل اللَِّه، 

َد اللَُّه َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسبِْعنَي َخِريًفا» رواه البخاري  بَعَّ

ومسلم.

املسافر» رواه عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح.

• مالزمة تالوة القرآن الكريم ،“ كَاَن رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ 

اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَْجَودَ النَّاِس ِبالَْخرْيِ، وَكَاَن أَْجَودَ َما يَُكوُن 

ِيف رََمَضاَن، ِحنَي يَلَْقاُه ِجْربِيُل َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم وَكَاَن 

ِجْربِيُل يَلَْقاُه ِيف كُلِّ لَيْلٍَة ِمْن رََمَضاَن؛ يَْعرُِض َعلَيِْه رَُسوُل 

اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم الُْقرْآَن، فَإِذَا لَِقيَُه ِجْربِيُل كَاَن 

رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَْجَودَ بالخري من الريح 

املرسلة“ رواه البخاري يف األدب املفرد.

• املحافظة عىل قيام رمضان قال َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” 

من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

” رواه البخاري ومسلم.

• الحرص عىل تفطري الصامئني  قال َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: 

«من فطر صامئا كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص من 

أجر الصائم شيئا» رواه أحمد والرتمذي بسند صحيح.

• صلة األرحام وبر الوالدين

• التوسعة عىل العيال واألهل

• التصدق عىل الفقراء واملساكني .

• السحور والسنة أن يتأخر فيه إىل قبل الفجر بوقت 

قريب.

• اإلفطار عىل رطب أومتر والدعاء عند اإلفطار.

هومعلم حضاري شامخ يف إماراتنا العزيزة، يرتبع يف 

قلب إمارة الفجرية الحبيبة، وهومن أكرب املساجد يف 

املسجد  هذا  بني  املتحدة،  العربية   اإلمارات  دولة 

ليكون رمزاً للمؤسس الباين املغفور له بإذن الله الوالد 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيّب 

السامت  أروع  من  الجميل  املعلم  هذا  ويعّد  ثراه، 

أكرب  أحد  يعترب  حيث  الفجرية،  إمارة  يف  املعامرية 

املساجد يف دولة اإلمارات، تم بناء هذا املسجد بناءاً 

عىل توجيهات سامية من صاحب السموالشيخ خليفة 

وتم   ، الله  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

االفتتاح الرسمي يف غرة رمضان عام 1437هـ املوافق 

2016-6-6م.

يشمل  مبا  مصلٍّ   28000 يقارب  ملا  املسجد  يتسع 

املصىل الرئيس والساحات الخارجية ومصىل النساء.

متيز هذا املسجد بالعامرة البديعة من خالل استعامل 

عىل65  يحتوي  حيث  البناء،  يف  املتعددة  القباب 

قبة رائعة التصميم يتوسطها القبة الرئيسية املهيبة، 

ويعلوها  6 مآذن شامخة تعانق السحاب.

والخطوط  الرائقة  بالزخارف  املسجد  زينت جدران 

العربية التي تخطف األبصار بجاملها وروعتها. 

ومرافق  طابقني،  عىل  الرائع  املعلم  هذا  يشتمل 

خدمية منها قاعات للمحارضات وأماكن الوضوء .

 وتبلغ  املساحة  الكلية ألرض هذا املسجد  182 ألفاً 

و885 مرتاً مربعاً، بينام تبلغ  مساحة املباين للمسجد 

ومرافقه 38580 مرتاً مربعاً ، وتقام يف هذا املسجد 

الصلوات الخمس وصالة الجمعة والعيدين، وتلقى 

فيه املحارضات الدينية لنرش ثقافة التسامح من خالل 

الغراء،  اإلسالمية  للرشيعة  الصحيحة  املفاهيم  بث 

وتعليم شباب الوطن قيم اإلخالص والوالء واالنتامء 

األصيلة  العربية  الدولة  ولهذه  العظيم  الدين  لهذا 

ولهذه األرض الغراء ولقيادتها الرشيدة الحكيمة التي 

واألمن  السلم  ونرش  الشعب  إلسعاد  دوماً  تسعى 

واالستقرار والرخاء وتعزيز ثقافة التسامح.

• احتساب األجر من الله تعاىل يف عبادة الصيام ومعناه 

الصائم  ذنوب  الله  فيغفر  القيامة  يوم  ثوابه  طلب 

املتقدمة قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: «َمْن َصاَم 

َم ِمْن ذَنِْبِه» رواه  رََمَضاَن، إمِيَانًا وَاْحِتَسابًا، ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

البخاري ومسلم.

•  حفظ الجوارح وهي اللسان والعينني واألذنني عن 

كل ما يقدح الصيام من قوٍل اوفعل. َعْن أيَِب ُهَريْرَةَ، َعِن 

ْوُم ُجنٌَّة، َوإِذَا كَاَن  النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: ” الصَّ

أََحُدكُْم يَْوًما َصامِئًا فََال يَرْفُْث، وََال يَْجَهْل، فَإِْن أََحٌد َشتََمُه 

- أَْو فَإِْن اْمرٌُؤ َشتََمُه - فَلْيَُقْل: إيِنِّ َصائٌِم ”، قَاَل بَْهٌز: ” فَإِْن 

اُن:  اْمرٌُؤ َشتََمُه، أَْو قَاتَلَُه فَلْيَُقْل: إيِنِّ َصائٌِم ”، وَكََذا قَاَل َعفَّ

” أَْو قَاتَلَُه ” رواه أحمد وغريه بسنٍد صحيح .

ُهَريْرَةَ،  أيَِب  عن  والدعاء  واالستغفار  األذكار  كرثة   •

َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل «ثالث دعوات 

ودعوة  املظلوم  ودعوة  الصائم  دعوة  مستجابات: 
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