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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

احللــــــــم .. احلقيقــــــــــــــة
اس��تطاع سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة أن يحقق واحداً من أحالم الوالد 
املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، 
واملتعلق بامتالك قوة مسلحة منظمة، متتاز بالكفاءة القتالية، ومدربة 
تدريباً احرتافياً، ومزودة بأحدث األس��لحة، ميكنه��ا الدفاع عن البالد 
والعباد، وتأمني مس��تقبل لألجيال القادمة، وتكون مدرس��ة للوطنية 
وقاطرة للتنمية، ونجح يف تحويل هذه القوة إىل جيش حديث ومطور 

قادر عىل مبجابهة تحديات العرص والدفاع عن مكتسبات التنمية.
وع��ىل الرغم م��ن امتالكنا منظومة تس��ليح متقدمة ج��داً مقارنة 
بالعديد من دول الرشق األوس��ط، إال أنن��ا يف دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة ال منيل إىل اس��تعراض القوة والنفوذ، مثلام يحدث بش��كل 

معتاد من جانب بعض الدول. 
وع��ىل الرغم من العقي��دة الدفاعية للقوات املس��لحة، فإنها تعترب 
إحدى األدوات الرئيسة والفاعلة يف تنفيذ سياسة اإلمارات الخارجية، 
وخاصة لجهة املش��اركة يف العمليات العس��كرية خ��ارج الدولة، ومبا 
يخ��دم املصلحة الوطني��ة للدولة، ويعزز من دوره��ا يف حفظ األمن 

واالستقرار عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 
ويف هذا الخصوص حرصت القوات املس��لحة للدولة عىل املش��اركة 
يف العديد من العمليات العس��كرية الخارجية، التي تعكس مسؤولية 

الدولة يف محيطها اإلقليمي والدويل.
أك��ر من ذلك، نجح قطاع الصناعات الدفاعية، بفضل دعم القيادة 
الرش��يدة، من بناء ق��درات صناعية وتقنية مهمة خ��الل فرتة زمنية 
قصرية نس��بياً، بعد أن سجل منواً هائالً خالل السنوات العرش املاضية، 
م��ا جعله يف وضع يتيح ل��ه الدخول يف منافس��ة حقيقية مع نظرائه 
عىل املس��توى العاملي، بل إن اإلمارات بفضل الرؤية الثاقبة لس��يدي 
صاحب الس��مو رئي��س الدولة، غدت متتلك برنامج��اً فضائيا، وأقامراً 
صناعية لالس��تخدامات املدنية والعس��كرية، ما أضاف نوعياً إىل وزن 
الدولة االس��رتاتيجي وس��معتها الدولية يف مج��ال التقنيات املتقدمة 

والتكنولوجيا الحديثة. 
أض��ف إىل ذل��ك أنه يف فرتة قياس��ية، حققت القوات املس��لحة يف 
مجال التأهي��ل والتدريب تطورات مهمة عىل طريق اس��تكامل بناء 
قواته��ا الذاتية إىل جان��ب قوتها الدفاعية، بتخري��ج دفعات متوالية 
م��ن مختلف الكليات واملعاهد واألكادمييات العس��كرية التابعة لها، 
وأصبحت مبنزلة معمل تفريخ لكثري من القيادات التي مل يظل دورها 
ق��ارصاً عىل الحياة العس��كرية، بل انترشت يف جمي��ع مفاصل العمل 

املدين والتنموي•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
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شهـــد تخريــــج الدورة الـ 40 مـــن الكليــــة
حممــــد بن راشــــد: »زايد الثاين العسكرية« مصنع الرجــــــــــــــــــال ورافد لقواتنا بالشباب املؤهلني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، أبناءه الخريجني، ودعاهم إىل التحيل باألخالق الكرمية والشجاعة العربية واالعتزاز بوطنهم ومبا 

أنجزوه من علم و تدريب يف كلية زايد الثاين العسكرية، التي وصفها سموه مبصنع الرجال األشاوس، ورافد 

لقواتنا املسلحة الباسلة بالشباب املؤهلني أكادميياً وعسكرياً يك يتبوأوا مناصب قيادية يف املستقبل بإذن 

الله تعاىل.

تصوير: سامل العامري - عبد الرحمن بن عباد
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وأشــاد ســموه لدى حضوره حفل تخريج الدورة الـ 

40 بكليــة زايد الثاين العســكرية يف مدينة العني 27 

27 يناير املايض، مبستوى الكلية ومناهجها التدريبية 

والنظريــة ومواصلتها عملية التطوير والتحديث من 

أجل بناء جيل من الشــباب قادر عىل استيعاب كل 

ما هو جديد يف مجايل العلوم العســكرية والعلمية، 

ومتنى سموه للخريجني النجاح والتوفيق يف مسريتهم 

مــن أجل خدمة الوطن وإعــاء رايته والحفاظ عىل 

مكتســباته الوطنية، التي اعتربها سموه من الثوابت 

الوطنيــة الواجب حاميتهــا والحفاظ عليها من أجل 

مستقبل األجيال الواعدة من أبناء وبنات الوطن.

حرض حفــل التخريج، الذي أقيم برعاية ســموه، 

كل من ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد 

آل مكتوم ويل عهد ديب، وســمو الشــيخ طحنون بن 

محمد آل نهيان ممثــل الحاكم يف املنطقة الرشقية، 

وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن 

الوطني، والفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل 

نهيــان نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية، 

وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة 

والشباب وتنمية املجتمع، والشيخ هزاع بن طحنون 

آل نهيــان وكيل ديــوان ممثل الحاكــم يف املنطقة 

الرشقيــة، ومعايل محمــد أحمد البــواردي الفايس 

وكيل وزارة الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيــس أركان القوات املســلحة، إىل جانب 

عدد من الشــيوخ وأصحــاب املعايل الــوزراء وكبار 

ضباط القوات املســلحة، وعدد من رؤساء البعثات 

الدبلوماسية وامللحقني العسكريني يف الدولة وأقارب 

وذوي الخريجني. 

وكان االحتفــال بدأ بالســام الوطني لدى وصول 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

راعــي الحفل إىل املنصة الرئيســة يف ميدان الكلية، 

ثم قــام ســموه بالتفتيش عــىل طابــور الخريجني 

الذين مروا بعد ذلك أمام املنصة الرئيسة عىل هيئة 

استعراض عسكري. 

وألقــى العميد الركن تريك محمد املنصوري نائب 

قائــد الكلية كلمــة، رحب خالها بصاحب الســمو 

احلفاظ على 
املكتسبات الوطنية 

واجب ألجل 
مستقبل األجيال 

الواعدة

على اخلريجني 
التحلي باألخالق 

والشجاعة واالعتزاز 
بالوطن
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راعي الحفل والحضور، منوهاً بدور كلية زايد الثاين 

العســكرية يف إعداد وتأهيل املرشحني الضباط من 

شــباب الوطن والتحاقهم بصفوف قواتنا املســلحة 

الباسلة.

وتوجــه يف كلمتــه بالشــكر والــوالء إىل صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، لدعمه 

املســتمر مســرية الكلية التي باتــت تضاهي أرقى 

وأعرق الكليات العسكرية يف العامل، منوهاً مبساندة 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

وتشــجيعه برامج الكلية التطويرية عىل املســتويني 

العسكري والعلمي.

كام توجه بالشــكر إىل صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة عىل متابعته املستمرة 

ودعمــه غــري املحــدود ملســرية الكليــة وخططها 

التطويرية، لتصبــح من أوائل الكليات العســكرية 

والعلمية عىل مستوى العامل. 

وأكــد، يف كلمته، أن الشــباب الخريجني أصبحوا 

مؤهلــني ومتســلحني بالعلــم واملعرفــة واملهارات 

العســكرية التــي تؤهلهــم لتحمل مســؤولياتهم 

الوطنية، إىل جانب إخوانهــم ضباط وأفراد القوات 

املسلحة الباسلة. 

وكرم صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم بعد ذلك املتفوقني التســعة من الخريجني، 

وهنأهــم ســموه عىل تفوقهــم يف الــدورة الـ 40. 

وجرت بعد ذلك مراســم تسليم وتسلم علم الكلية 

إىل الدورة الـ 41 مصحوبة بقسم العلم، حيث أقسم 

منتســبو الدورة الـ 41 عــىل أن يحافظوا عىل العلم 
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مرفوعــاً عالياً، ثم هتف الخريجــون بحياة صاحب 

السمو رئيس الدولة.

واســتأذن قائد الطابور راعــي الحفل باالنرصاف، 

حيــث مر طابــور الخريجني أمام املنصة الرئيســة، 

مختتمني مرحلة التعليم والتدريب، ليدخلوا مرحلة 

جديدة يف حياتهم العملية. 

ويف الختام، التقطت لصاحب السمو نائب رئيس 

الدولة - وإىل جانبه ســمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ طحنون بن محمد 

آل نهيان، وســمو الشــيخ هزاع بن زايــد آل نهيان، 

والفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان - 

الصور التذكارية مع الخريجني.

محم��د بن راش��د يس��تقبل ضي��وف حفل 
تخريج كلية زايد الثاين العسكرية

اســتقبل صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكــم ديب، رعاه اللــه، يف مجلس كليــة زايد الثاين 

العســكرية يف مدينة العني، مبناســبة تخريج الكلية 

للدورة الـ 40 من املرشــحني ضيوف الحفل من كبار 

ضباط القوات املسلحة والضباط املتقاعدين ورؤساء 

البعثــات الدبلوماســية وامللحقــني العســكريني يف 

سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة الذين 

هنأوا سموه بتخرج هذه الكوكبة الجديدة من أبناء 

الوطن وبعض الدول العربية الشــقيقة، مشــيدين 

بكفاءة الخريجني واملهارات البدنية والعسكرية التي 

تحلوا بها خال االســتعراض العســكري الرائع الذي 

أدوه أمام صاحب السمو راعي الحفل والحضور•
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كام حــرض االحتفال معايل محمــد احمد البواردي 

وكيل وزارة الدفاع وسعادة الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة وعدد من 

املســؤولني وكبار قادة القوات املســلحة وحشــد من 

ضباط وضباط صف وجنود القوات الربية. 

وأكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 

نهيان ان ما وصلت إليه قواتنا املســلحة من جاهزية 

وكفاءة بفضل الله هي محل اعتزاز وفخر قيادة دولة 

االمارات وشعبها الويف ..مشيدا سموه باألدوار واملهام 

الوطنية التي تؤديها قواتنا املســلحة بكافة تشكياتها 

داخل الدولة وخارجها بكل احرتافية واقتدار. 

وأوضــح ســموه ان خطــط التطويــر والتحديث 

ســتتواصل لكافة وحدات واســلحة قواتنا املســلحة 

لتعزيــز قدراتها ومتكينها من القيام بواجباتها الوطنية 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف العارش من يناير املايض يف 

مدينة زايد العسكرية احتفال القوات الربية بيوم الوحدة ال� 26.

كام شهد االحتفال معايل الدكتورة أمل عبدالله القبييس رئيسة املجلس 

الوطني االتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن 

الوطني وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء 

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية وسمو 

الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار األمن الوطني . 

شهد احتفال القوات الربية بيوم الوحدة الـ 26 وكرم أسر شهدائها وقادتها السابقني

حممد بن زايد: قواتنا املسلحة حمـل فخــــــــــــــــــــــر قيادتنا وشعبنا الويّف
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واإلنســانية والذود عــن حياض الوطــن وترابه الغايل 

وحامية مكتســباته ومقدراته يف ظل القيادة الحكيمة 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله. 

وبدأ االحتفال بوصول راعي الحفل صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان بعدها عزفت الفرقة 

املوسيقية السام الوطني. 

وأدى الطابور العســكري الذي اصطف أمام املنصة 

الرئيســية قســم الوالء بعدها تليت آيــات من الذكر 

الحكيم. 

تطوير مضطرد
وألقــى اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري 

قائد القــوات الربيــة كلمة مبناســبة االحتفــال بيوم 

الوحدة الســادس والعرشين قال فيهــا إذا كان تاريخ 

تأســيس قيادة القــوات الربية يعود لعــام 1989 فإن 

تاريــخ أقدم وحداتهــا يعود للعــام 1951 ولهذا فهي 

تعتــرب أقــدم وحدات القــوات املســلحة وبني هذين 

التاريخني وطــوال 65 عاماً مرت القوات الربية مبراحل 

تطور متدرجة حتى وصلــت ملا وصلت إليه اليوم من 

قــدرة فعاله عىل املشــاركة ب 4 قــوات واجب دفعة 

واحدة بشــكل متزامن ومســتمر ألول مرة يف تاريخها 

وذلــك يف بيئات عمليــات مختلفة املهــام والواجبات 

والجغرافيــا والظروف ..مشــريا إىل ان القــوات الربية 

شــهدت تطويرا شــاما ومضطردا يف مجاالت التعليم 

والعقيدة والتنظيم والتسليح واإلمداد. 

وأضاف ان يوم الوحدة للقوات الربية هو يوم الوفاء 

للقائــد األعىل املؤســس للقوات املســلحة املغفور له 

الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي 

وحــد قواتها يف عــام 1976 ..كام أنه أيضــاً يوم الوالء 

لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة حفظه الله 

الذي رفع علمها يف 20 من نوفمرب عام 1994. 

وقال اللــواء الركن صالح العامــري إن يوم الوحدة 

للقوات الربية هو يوم اإلخاص لسيدي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائــد األعىل للقوات املســلحة الذي رعــى تطورها 

الشــامل يف شــتى املجاالت عىل مدار ثاثة عقود من 

التطــور والتقدم واالزدهار كام أنه أيضــاً يوم التقدير 

للقيادة العامة للقوات املسلحة التي تحرص دامئاً وأبداً 

عىل توفري كل متطلباتنا املختلفة. 

وأشــار اىل أن يوم الوحدة يف القوات الربية هو يوم 

شهد احتفال القوات الربية بيوم الوحدة الـ 26 وكرم أسر شهدائها وقادتها السابقني

حممد بن زايد: قواتنا املسلحة حمـل فخــــــــــــــــــــــر قيادتنا وشعبنا الويّف
تعزيز قدرات قواتنا 

املسلحة ومتكينها 
من القيام بواجباتها 

الوطنية واإلنسانية 
يف ظل قيادة خليفة

قواتنا املسلحة 
تؤدي مهامها 
الوطنية داخل 

الدولة وخارجها بكل 
احرتافية واقتدار
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االنتامء لشــعب دولــة اإلمارات الــويف وألرايض دولة 

اإلمــارات الغاليــة كام أنــه أيضاً يــوم االفتخار ملرتب 

القــوات الربية مــن ضباط وضباط صــف وأفراد عىل 

عملهم املرشف يف حامية وطننا الغايل مبشاركة زمائهم 

يف مختلف مؤسسات الدولة األخرى. 

وذكــر قائد القوات الربية أن يــوم الوحدة للقوات 

الربيــة هــو يــوم االعتــزاز بشــهدائها الذيــن ضحوا 

بأرواحهم عىل أرايض دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

وعــدد من الدول الشــقيقة والصديقة كــام أنه أيضاً 

يوم العرفان لقادتها الســابقني عىل جميع املستويات 

القيادية والذين ســلموا رايتها خفاقــه عالية لألجيال 

املتعاقبة عىل قيادتها. 

والء ووفاء
وجدد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري 

باســمه وباســم ضباط وضباط صف وأفــراد القوات 

الربية عهــد الوالء والوفاء للقيادة الحكيمة ولشــعب 

اإلمارات الويف مهنئا جميع منتسبي القوات الربية بهذا 

االحتفال بيوم الوحدة. 

وأدت وحدات من القوات الربية اســتعراض املشاة 

العســكرية امام منصة االحتفال تبعتهــا مجاميع من 

افراد الخدمــة الوطنية متوزعني عىل مختلف وحدات 

القوات الربية بعد ان امتوا مراحل التدريب العسكري 

|  العدد 529  |  فرباير 2016  |
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وانخرطوا يف مهام التشكيات العسكرية. 

وتخلــل االحتفال عــرض مقاطع مصــورة تاريخية 

وبطوليــة تروي إنجازات ومشــاركات القــوات الربية 

يف مهــامت الواجــب يف عدد مــن البلدان الشــقيقة 

والصديقــة عــرب مراحل تاريخيــة مختلفة بــدءا من 

املشــاركة يف قوات الردع يف لبنان عــام 76 وصوال اىل 

املشــاركة يف قوات التحالف العريب لعودة الرشعية اىل 

اليمن عام 2015. 

تكريم أرس الشهداء
بعدها قام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان بتكريم أرس شــهداء القوات الربية الذين قدموا 

التضحيات الجليلة يف مختلف املهام والواجبات ســواء 

داخل الدولة او خارجها كام قام سموه بتكريم القادة 

الســابقني للقــوات الربية والذي كان لهــم دور خال 

مسرية تطور القوات الربية. 

وتفقد ســموه عددا من صنوف األســلحة واآلليات 

واملعدات العســكرية والتجهيزات الخاصــة بالقوات 

الربية واستمع لرشح موجز عنها وطبيعة استخداماتها 

وتنفيذهــا للعمليــات العســكرية املتنوعــة يف كافة 

البيئات والظروف. 

بعدهــا التقطت الصــور التذكاريــة التي جمعت 

سموه والشيوخ مع ارس وذوي الشهداء إضافة اىل عدد 

من قادة القوات الربية الســابقني وكبار ضباط القوات 

الربية•
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زار قاعدة ليوا اجلوية باملنطقة الغربية

حمدان بن زايد : قواتنا املسلحة مبعث فخر وإعتزاز وقــــــــــــــــــــــدمت أروع األمثلة يف الدفاع عن الوطن واألمة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 

يف املنطقة الغربيــة أن الدعم املتواصل الذي تحظى به 

قواتنا املســلحة بقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة 

بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة القائــد األعىل للقوات 

املســلحة "حفظه الله" وتوجيه صاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكــم ديب "رعاه الله" ومتابعة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة أتاح لها الحصول 

عىل أحدث األســلحة واملعدات العســكرية املتطورة يف 

العامل التي متكنها من القيام بدورها مدافعة عن الوطن 

ومساندة للسام.

وشدد سموه عىل أن قواتنا املسلحة قدمت عىل مدى 

تاريخها صورة مرشفة شهد بها الجميع وأثبتت جدارتها 

وحرفيتهــا العالية يف العديد من املهــام التي قامت بها 

ســواء يف املســاهمة يف حفظ أمن واســتقرار األشــقاء 

واالصدقــاء ومواجهــة املخاطر التي تفرضهــا الظروف 

أو حفظ الســام واألمن الدوليني واملســاعدة يف مناطق 

النزاعات والكوارث يف العديد من مناطق العامل.

جاء ذلك خال الزيارة التي قام بها ســموه يف 7 يناير 

املــايض لقاعدة ليــوا الجوية باملنطقــة الغربية ورافقه 

خالها سمو الشــيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان 

والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ راشد 

بن حمدان بن محمد آل نهيان ومعايل اللواء الركن طيار 

فارس خلــف املزروعي رئيس الهيئة العامة ألمن املنافذ 

والحدود واملناطق الحرة وسعادة محمد حمد بن عزان 

املزروعــي وكيل ديوان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية 

وسعادة ســلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو 

ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية .

و قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إنه عىل 
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زار قاعدة ليوا اجلوية باملنطقة الغربية

حمدان بن زايد : قواتنا املسلحة مبعث فخر وإعتزاز وقــــــــــــــــــــــدمت أروع األمثلة يف الدفاع عن الوطن واألمة
مدى الســنوات املاضية كانت قواتنا املســلحة والتزال 

مصنعا لألبطــال وعنوانــا للوطنيــة اإلماراتية والرصح 

الشــامخ الذي ينظر إليه الجميع بــكل تقدير واحرتام 

ويرون فيه تجســيدا لقيم التضحية والتفاين والشجاعة 

والــوالء للوطن الغــايل والقيادة الرشــيدة وحصنا قويا 

يدافع عن أرض الوطن.

وأعرب ســموه عن فخره وإعتزازه بالــدور البطويل 

الــذي يقدمه أبنــاء القوات املســلحة يف اليمن لخدمة 

الواجب وحامية الرشعية وإعادة األمل للشعب اليمني 

الشــقيق أثناء مشــاركتهم مع قــوات التحالف العريب 

بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة .

واستذكر سموه شهداء االمارات البواسل الذين قدموا 

حياتهم مثنــا لرفعة وحامية تراب اإلمــارات التي تربوا 

عىل أرضها ونهلوا من خريها وقال سموه : " إن شهداءنا 

رضبــوا أروع األمثلة يف التضحية بدمائهم وأرواحهم ".. 

ســائا الله العيل القدير أن يسكن شهداء الوطن فسيح 

جناته ويلهــم أهلهم وذويهم وشــعب اإلمارات الصرب 

والسلوان".

وكان ســمو الشــيخ حمــدان بن زايــد آل نهيان قد 

وصل إىل مقر قاعدة ليوا الجوية حيث كان يف استقباله 

ســعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي 

قائــد القوات الجوية والدفــاع الجوي وعدد من ضباط 

القوات الجوية والدفاع الجوية وكبار املسؤولني بالدولة.

و قام سموه بالسام عىل ضباط وضباط صف وأفراد 

قاعــدة ليوا الجويــة ناقا لهم تحيات صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املســلحة حفظه الله وصاحب الســمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائــد األعىل للقوات املســلحة وتأكيد ســموهام عىل 

رضورة االستمرار يف مضاعفة الجهد ليكونوا عىل الدوام 

جنــودا أوفياء للعهد مقدرين حجم املســؤولية امللقاة 

عىل عاتقكم وأن يبذلوا األرواح فداء الوطن .

من جانبهــم جدد ضباط وضباط صــف قاعدة ليوا 

الجويــة العهد والوالء لصاحب الســمو رئيــس الدولة 

مؤكديــن للقيادة الرشــيدة حرصهم عــىل بذل األرواح 

فداء للوطن وأن يظلوا عىل الدوام الدرع الواقي والعني 

الساهرة التي ال تنام .

ويف ختام الزيارة تناول ســمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان مأدبة الغداء التي أقيمت عىل رشف سموه يف 

قاعدة ليوا الجوية وتم التقاط الصور التذكارية لسموه 

مع ضباط وضباط صف وأفراد القاعدة مبشــاركة قائد 

القوات الجوية والدفاع الجوي•
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

يف 10 يناير املايض يف قرص الش��اطئ الس��ر مارك ليال 

غرانت مستشار األمن القومي الربيطاين. 

ورحب سموه باملس��ؤول الربيطاين وبحث معه عالقات 

الصداقة والتعاون بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

واململكة املتحدة وس��بل تعزيزه��ا وتطويرها مبا يخدم 

املصالح املشرتكة للبلدين والشعبني الصديقني. 

كام جرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا 

واملس��تجدات اإلقليمية وتداعياتها األمنية والسياس��ية 

عىل املنطقة وجهود البلدين يف دعم أس��س االس��تقرار 

والس��الم فيها وتنسيقهام املش��رتك يف مكافحة التطرف 

واإلرهاب. 

حرض اللقاء الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو 

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعايل عيل بن 

حامد الشاميس نائب األمني العام ملجلس األمن الوطني 

ومع��ايل خلدون خليف��ة املبارك رئيس جهاز الش��ؤون 

التنفيذية وس��عادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان 

ويل عهد أبوظبي وس��عادة اللواء الركن عيىس سيف بن 

عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة . 

 اس��تقبل صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة يف 3 يناير املايض  يف قرص الش��اطئ معايل 

جان ايف لو دريان وزير الدفاع الفرنيس الذي يزور 

البالد حاليا .

ورحب س��موه بوزير الدفاع الفرنيس والوفد املرافق 

ل��ه وبحث مع��ه العالق��ات الثنائية وس��بل تنميتها 

وتطويره��ا مبا يخ��دم مصال��ح البلدين والش��عبني 

الصديقني .

وج��رى خ��الل اللقاء اس��تعراض مجاالت التنس��يق 

والتعاون يف عدد من املجاالت العسكرية والدفاعية 

بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية فرنسا 

.

وتطرق الحديث حول مجمل القضايا ذات االهتامم 

املشرتك واملس��تجدات الراهنة يف املنطقة وتطوراتها 

وجهود البلدين يف تحقيق األمن والس��الم واالستقرار 

يف املنطقة .

حرض اللقاء معايل خلدون خليفة املبارك رئيس جهاز 

الشؤون التنفيذية وس��عادة محمد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عه�د أبوظبي وسعادة الفريق الركن 

جمعة أحم���د الب�واردي الفاليس مستش��ار صاحب 

السمو نائب القائ�د األعىل للق�وات املسلحة وسعادة 

اللواء الركن عيىس س��يف بن عب�الن املزروعي نائب 

رئيس أركان الق�وات املس��لحة وس���عادة ميش��ال 

مرالييه سفر فرنسا لدى الدولة.

حممد بن زايد يلتقي مستشار األمن القومي الربيطاين 

حممد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي
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 قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل 

عهد أبوظبي بزيارة الجرحى من قواتنا املسلحة املشاركني 

ضمن ق��وات التحالف العريب يف عملي��ة » إعادة األمل » 

يف اليمن والذين يتلقون العالج يف املستشفيات األملانية. 

فقد زار سموه الجرحى يف مستشفيات فيفانتس وغودس 

هويه و مرناو يف كل من برلني وبون وميونخ. 

واطأمن س��موه عىل احوال املصاب��ني وأوضاعهم الصحية 

خالل حديثه معهم وذويهم ..والتقى سموه األطقم الطبية 

املرشفة عىل خطط العالج وإعادة التأهيل واستمع لرشح 

عن طبيعة اإلصابات ومدى متاثلها للشفاء. 

ونقل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » 

حفظ��ه الله »وصاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة للجرح��ى وذويه��م ..ومتنياتهام له��م بالصحة 

والعافية والشفاء العاجل والعودة القريبة إىل الوطن. 

ك��ام نقل له��م اعت��زاز قيادة وش��عب اإلم��ارات بالدور 

البطويل الذي قام به أبناء الوطن يف ساحات العز والرشف 

وتنفيذهم لواجباتهم اإلنس��انية والعس��كرية بكل كفاءة 

ومهارة واقتدار.  

م��ن جانبهم عرب الجرحى عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة 

الحكيمة لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

الت��ي أعط��ت لدولتنا ش��موخا وعزة وتط��ورا وتقدما يف 

كل املجاالت ويف رفع ش��أنها بني س��ائر الشعوب واألمم.. 

معاهدين الله عز وجل عىل مواصلة طريق الفداء والوالء 

واالنتامء لرتاب هذا الوطن الغايل منتظرين ساعة االلتحاق 

بإخوانهم يف ميادين وساحات الرشف. 

رافق س��موه خالل الزيارة .. سعادة جمعة مبارك الجنيبي 

سفر الدولة لدى جمهورية أملانيا اإلتحادية والعميد الركن 

عيىس راشد آل عيل امللحق العسكري للدولة لدى أملانيا•

حامد بن زايد يزور جرحى القوات املسلحة يف املستشفيات األملانية
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ش��هد معايل اللواء الركن عبدالله مهر الكتبي قائد 

الوحدات املس��اندة االحتفال الذي أقيم يف مدينة زايد 

العسكرية مبناسبة تخريج دورة املستجدين الثالثة . 

بدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر 

الحكيم قام بعدها قائد الوحدات املس��اندة بالتفتيش 

عىل طابور الخريجني تال ذل��ك مرور طابور الخريجني 

من أمام املنصة عىل هيئة اس��تعراض عس��كري عكس 

مهاراتهم التدريبية والبدنية وجهوزيتهم الكاملة . 

ثم ألقى مرشف الدورات كلمة بهذه املناس��بة أشار 

فيه��ا إىل أن النج��اح والتميي��ز هو نت��اج جهد وعرق 

وتدري��ب مس��تمر يف املي��دان .. وق��ال إن الخريجني 

تلق��وا خالل فرتة الدورة جمي��ع التدريبات والتامرين 

العملية التي أدت إىل صقلهم وتهيئتهم جسديا وعقليا 

ومعنويا وساهمت يف تحويل حياتهم املدنية إىل الحياة 

العس��كرية مثبتني بكل فخ��ر واعت��زاز قدراتهم عىل 

تحمل مشاق التدريب. 

وهن��أ الخرجني وذويهم بالتخ��رج .. وأوصاهم بأن 

كل خطوة يخطونها يف ميادين التدريب املختلفة وكل 

قط��رة عرق قدموها يف س��بيل وطنكم ما هي س��وى 

نقطة البداية لهم يف ميادين الرشف و الرجولة للدفاع 

عن وطنهم ومكتس��باته ومتنى لهم التوفيق والس��داد 

يف ظل القيادة الرش��يدة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد األعىل للقوات 

املسلحة » حفظه الله ». 

ثم أقس��م الخريج��ون بأن يكون��وا مخلصني لدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة ورئيس��ها صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مطيعني لجميع األوامر 

التي تصدر عن رؤس��ائهم منفذين له��ا يف الرب والبحر 

والجو داخل البالد وخارجها ويف كل الظروف واألوقات 

.. واضعني أنفس��هم ومواهبهم يف خدمة البالد حامني 
علم الدولة واس��تقاللها وس��المة أراضيها معادين من 

يعاديها مساملني من يس��املها ما داموا أحياء محافظني 

عىل رشفهم وسالحهم . 

ويف ختام االحتفال قام مع��ايل اللواء الركن عبدالله 

مهر الكتبي بتوزيع الجوائز والشهادات عىل املتفوقني 

و الخريجني . 

قائد الوحدات املساندة يشهد حفل تخريج دورة للمستجدين 

رئيس األركان يزور معرض البحرين الدويل الرابع للطريان 
حرض سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة والوفد املرافق له يف 21 يناير املايض 

فعالي��ات افتتاح مع��رض البحرين ال��دويل الرابع للطران 

والذي انطلق برعاية كرمية من صاحب الجاللة امللك حمد 

بن عييس آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. 

  وقام س��عادة رئيس األركان والوف��د املرافق له بجولة يف 

املعرض ش��ملت عددا من أجنح��ة الدول و منصات عرض 

الرشكات املحلي��ة واإلقليمية والدولية املتخصصة يف مجال 

صناعات الطران بشقيه العس��كري واملدين واطلع خاللها 

ع��ىل أحدث املع��دات واألجه��زة وآخر م��ا توصلت إليه 

تقنيات الصناعات  الجوية عىل مستوى العامل . 

  وعىل هامش املعرض التقى س��عادة الفريق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة س��عادة 

الفريق ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان العامة 

لقوة دفاع البحرين . 

وج��رى خالل اللقاء بح��ث عالقات التعاون ب��ني البلدين 

الشقيقني وسبل تطويرها يف مختلف املجاالت الدفاعية إىل 

جانب مناقشة عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك . 
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شهد سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد 

املرشخ قائ��د القوات البحرية حف��ل تخريج عدد من 

الدورات التخصصية يف معهد القوات البحرية بحضور 

عدد من ضباط القوات املسلحة وأهايل الخريجني. 

بدأ االحتفال بتالوة عط��ره من آيات الذكر الحكيم 

ألق��ى بعدها العقي��د الركن بحري ولي��د النقبي قائد 

معهد القوات البحرية كلمة بهذه املناس��بة رحب فيها 

براعي الحفل والحضور ..مؤكدا أن املعهد يعمل ضمن 

الخط��ة املرس��ومة له من قبل قيادة الق��وات البحرية 

لألخذ بكل الس��بل التي تتيح له أداء مهامه عىل اكمل 

وجه ومبا يتناس��ب ويتناس��ق مع سياسة التأهيل التي 

ترس��مها الق��وات املس��لحة وبتوجيهات م��ن قيادتنا 

الرش��يدة الداعمة للتحديث والتطوير والتأهيل لكافة 

منتسبي قواتنا املسلحة. 

وهنأ الخريجني الجتيازهم الدورات بنجاح وشكرهم 

عىل املجهود الكبر الذي بذلوه. 

ويف ختام الحفل قام قائ��د القوات البحرية بتوزيع 

الجوائز عىل املتفوقني وتسليم الشهادات للخريجني. 

قائد القوات البحرية يشهد حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية 

تخريج دورة املرشحني الطيارين يف معهد الطريان املشرتك

ش��هد س��عادة اللواء الركن سامل س��عيد غافان الجابري 

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بالقوات املسلحة حفل 

تخري��ج دورة جديدة من املرش��حني الطياري��ن يف معهد 

الطران املشرتك التابع للقوات املسلحة. 

ب��دأ االحتفال - الذي ش��هده أيضا عدد من كبار ضباط 

القوات املسلحة وأهايل الخريجني - بتالوة عطرة من الذكر 

الحكي��م ألقى بعده��ا العقيد الركن طيار س��عيد الكتبي 

مدي��ر معهد الطران املش��رتك كلمة بهذه املناس��بة رحب 

فيها براعي الحفل والضيوف ..وقال “ إن هذا اإلنجاز اليوم 

يضي��ف لبنة جدي��دة يف بناء رأس املال الب��رشي يف قواتنا 

املس��لحة والذي يعد أهم مصدر من مصادر القوة وتعول 

عليه القوات املس��لحة بش��كل خاص والدولة بشكل عام 

لحامية الوطن ومنجزاته ومكتسباته “ . 

وأض��اف إن التطور الذي تش��هده قواتنا املس��لحة يأيت 

بفضل الدعم والرعاية املس��تمرين لصاحب السمو الشيخ 

خليفة ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة “حفظه الله” وصاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه الله” واملتابعة الدامئة من 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ومن خالل 

االرشاف املتواصل من قبل القيادة العامة للقوات املسلحة 

للوصول مبنتس��بيها إىل أعىل درجات االحرتافية للذود عن 

حمى الوطن وحفظ رايته عالية خفاقة. 

و أك��د أن معه��د الطران املش��رتك بذل جه��ودا كبرة 

لتهيئ��ة هؤالء الخريج��ني وإعدادهم وتوس��يع مدركاتهم 

وصقل شخصياتهم وفكرهم وتسليحهم باملعرفة العسكرية 

واالكادميي��ة وامله��ارات العديدة لتخريج ضب��اط طيارين 

ميتازون باإلمي��ان العظيم وحب الوطن واالخالص لصاحب 

الس��مو رئيس الدولة والتحيل بالخالق العس��كرية الراقية 

ونواميس الجندية.  

ويف ختام االحتفال قام س��عادة اللواء الركن سامل سعيد 

غافان الجابري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بتوزيع 

الجوائز عىل املتفوقني والش��هادات ع��ىل الخريجني وأخذ 

الصور التذكاري��ة وهنأهم بتخرجه��م وأوصاهم باملثابرة 

وبذل املزيد من الجهد. 
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نظم مرك��ز الرتبي��ة الرياضية العس��كري يف أبوظبي 

فعالي��ات الحفل الختامي لألنش��طة الرياضي��ة للقوات 

املس��لحة للع��ام التدريبي 2014 ���� 2015 .. ونالت فيه 

قيادة القوات الربية » درع التفوق العام ». 

ب��دأ االحتف��ال بوصول راع��ي الحفل س��عادة اللواء 

الركن طيار إس��حاق صالح البل��ويش رئيس هيئة اإلمداد 

ت��اله دخول طابور العرض وت��الوة عطرة من آيات الذكر 

الحكيم ألقى بعدها سعادة العميد الركن خليفة الهاميل 

قائد مركز الرتبية الرياضية العسكري كلمة بهذه املناسبة 

رحب فيها براعي الحفل والضيوف. 

وقال إن مركز الرتبية الرياضية العس��كري ينظم هذه 

األنشطة بناء عىل توجيهات من قيادتنا الحكيمة لتوطيد 

العالق��ات بني منتس��بي القوات املس��لحة م��ن الضباط 

والرتب األخرى وتأكيدا عىل التضامن والتآزر وتعزيز روح 

اإلخاء والوئام فيام بينهم. 

وأكد أن مثل هذه األنش��طة تزيد التقارب االجتامعي 

واملنافس��ة الرشيف��ة وتنمي روح العم��ل كفريق وترفع 

مستوى اللياقة البدنية. 

وأضاف أن املركز قام بالتنظيم واإلرشاف عىل / 139 / 

بطولة خالل العام التدريبي / 2014 – 2015 / وقد شارك 

فيها أكرث من / 10 / آالف من الضباط والرتب األخرى. 

وأكد أن املركز يس��عى دامئا إىل رف��ع الكفاءة البدنية 

ملنتس��بي القوات املس��لحة من خالل تخطيط وتصميم 

وتنفيذ ومتابعة برامج اإلعداد البدين لجميع التش��كيالت 

والوحدات املختلفة. 

وأش��ار إىل أن الدعم املس��تمر من القي��ادة الحكيمة 

قد أس��هم يف تطوي��ر الرياض��ة العس��كرية وكان مبثابة 

قوة دافعة ملنتس��بي القوات املسلحة للعمل يدا واحدة 

لتحقي��ق األهداف التي تس��عى إليها القوات املس��لحة 

تحت القيادة الرش��يدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة » حفظه الله » . 

وتخل��ل الحف��ل عرضا للمنتخ��ب العس��كري للقفز 
باملظ��الت تاله ع��رض ملهارات الجوجيتس��و بعدها قدم 

املركز عرضا خاصا لحصص تدريبة لتنمية الكفاءة البدنية 

والذي القى قبول واستحسان جميع الحارضين. 

وت��م تكريم الوحدات الفائزة بكأس التفوق للنش��اط 

الداخ��يل للع��ام 2014 وج��اءت قيادة الق��وات الجوية 

والدف��اع الج��وي يف املرك��ز األول يف الوح��دات القتالية 

..ونال��ت قي��ادة اإلم��داد املش��رتك / س��الح الصيان��ة 

العامة املرك��ز األول يف جائ��زة التف��وق ع��ىل الوحدات 

االدارية. 

أما يف الع��ام  2015 حصلت قي��ادة الدفاع الكيميايئ 

عىل كأس التفوق للنش��اط الداخيل للوح��دات اإلدارية 

وس��يطرت قي��ادة القوات الربي��ة عىل معظ��م الجوائز 

للموس��م الريايض  2015 ونالت درع التفوق العام للعام 

التدريبي 2014 – 2015 . 

وك��رم راع��ي الحف��ل الضب��اط واملدرب��ني املتميزين 

والجهات العس��كرية واملدنية التي س��اهمت يف إنجاح 

األنشطة الرياضية بالقوات املسلحة. 

القوات الربية تفوز بدرع التفوق العام يف ختام األنشطة الرياضية  
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احتفل معهد القوات الجوية والدفاع الجوي مبناس��بة 

تخري��ج دورت��ني تخصصيت��ني للضب��اط يف مدين��ة زايد 

العس��كرية يف أبوظب��ي .. وذلك بحضور س��عادة العميد 

الرك��ن طيار مبارك عيل النيادي نائب قائد القوات الجوية 

والدفاع الجوي وعدد من ضباط القوات املسلحة. 

وبدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر 

الحكي��م ألقى بعدها قائ��د املعهد كلمة بهذه املناس��بة 

ق��ال فيها »إن معهد القوات الجوي��ة والدفاع الجوي من 

أولويات��ه تطوير العملية التعليمية بعنارصها كافة ملواكبة 

التطور الهائل يف األس��لحة واملعدات حتى يصل بخريجي 

الدورات إىل املس��توى الذي يؤهله��م ملواجهة التحديات 

كافة .. وذلك يف ظل ظروف القتال املعقدة وبصفة خاصة 

العملي��ات الجوية املش��رتكة ومبا يتوافق م��ع التطور يف 

األسلحة واملعدات وأس��اليب إدارة أعامل القتال وتحقيقاً 

لألهداف الرئيسية التي تضمنتها الخطة االسرتاتيجية . 

افتتــــاح مبنـــى امللحقيــــة العسكريـــة لإلمــــارات يف اجلــزائــــر

افتتح س��عادة أحمد عيل امليل الزعايب س��فر الدولة 

لدى الجمهوري��ة الجزائرية الدميقراطية مبنى امللحقية 

العس��كرية يف العاصمة الجزائرية بحضور اللواء الركن 

طيار فارس خلف املزروعي رئيس جهاز حامية املنشئات 

الحيوية والس��واحل و العميد الركن طيار محمد راشد 

مبارك الخيييل امللحق العس��كري لدى سفارة الدولة يف 

الجزائر وعدد من كبار الضباط من الجانبني.

 كام حرض عن الجانب الجزائري اللواء ش��وايك رشيد 

من وزارة الدفاع الجزائرية.

وأش��اد س��عادة أحمد عيل امليل الزعايب  “بالعالقات 

الثنائية بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والجمهورية 

الجزائرية يف كافة املجاالت، مشراً إىل أن افتتاح امللحقية 

العس��كرية يأيت يف إطار عم��ق العالق��ات الثنائية بني 

البلدين و التي تش��هد تط��وراً ملحوظاً، برعاية صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائ��د االع��ىل للقوات املس��لحة، حفظه الل��ه، وأخيه 

صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 

وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

معهد القوات اجلوية والدفاع اجلوي يحتفل بتخريج دورتني تخصصيتني
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انطـــالق فعاليـــات الدورة الرابعة من مهـــــــــــرجان الوحـــدات املسانــدة للرمايــة
حتـت رعايـة حممـد بن زايـــد

تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عه��د أبوظب��ي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة انطلقت يف 22 يناير املايض مبيدان 

سبخة الحفار يف أبوظبي فعاليات الدورة الرابعة من 

مهرجان الوحدات املساندة. 

حرض افتت��اح املهرجان معايل اللواء الركن عبدالله 

مهري عبدالله الكتبي قائد الوحدات املس��اندة رئيس 

اللجن��ة املنظم��ة للمهرجان وعدد م��ن كبار ضباط 

الق��وات املس��لحة ومجموعات الوحدات املس��اندة 

وعدد غفري من الجمهور. 

بدأ الحفل بالسالم الوطني وعرض لفرقة املوسيقى 

العس��كرية إىل جانب عرض لرماي��ة مدفع 25 رطال 

الذي يس��تخدم يف شهر رمضان املبارك واألعياد فضال 

عن استعراض للطريان الرشاعية. 

وتضمن حف��ل االفتتاح فق��رات تراثي��ة إماراتية 

اش��تملت عىل ع��روض العيال��ة والحربي��ة والندبة 

والرواح إضافة إىل مش��اركة الفرقة الفنون الش��عبية 

التابعة للوحدات املساندة وعرض للفلكلور الشعبي. 

وقام مع��ايل اللواء الرك��ن عبدالله مه��ري الكتبي 

والحضور بجولة يف أجنحة املهرجان ش��ملت ميادين 

الرماي��ة واملعرض املصاح��ب للمهرجان اطلع خاللها 

عىل أجنحة الجه��ات املش��اركة وزار القرية الرتاثية 

التي كانت الفتة وجاذبة للزوار. 

و ق��ال معاليه إن ه��ذا االحتفال يحظ��ى برعاية 

كرمية من صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة الذي سخر جميع هذه اإلمكانيات إلنجاحه 

وه��و م��ا جعلنا حريصني ع��ىل أن نك��ون عىل قدر 

املس��ؤولية امللقاة ع��ىل عاتقنا س��اعني إلضافة لبنة 

ملس��رية وطننا املعطاء صونا لهذا االرث الفريد لدولة 

عانقت الس��اء مبجدها وعلو شأنها بتوفيق من الله 

عز وجل ثم بحكمة وصرب قادة نذروا أنفسهم سعيا 

ملا فيه مصلحة الشعب ومصلحة الوطن. 

و أض��اف " اليوم نش��هد هذا التالح��م والرتابط 

القوي ب��ني الحاكم واملحكوم وه��و دليل عىل قوة 

الصف وعزمي��ة أبناء هذا الوطن للدفاع عن حياض 

الوط��ن ومكتس��باته وتعزيز قدرات��ه وأن ما قدمه 

شهداء الوطن األبرار منوذج فذ يف الوالء والتضحية " . 

وأش��ار معايل الل��واء الركن عبدالل��ه الكتبي قائد 

الوحدات املساندة إىل أن ما قدمه أرس الشهداء مثاال 

للرتبية الحس��نة وأثبتوا للع��امل أن ال يشء أغىل من 

الوط��ن نفتخر بهم جميعا ونق��دم لهم تحية إجالل 

وإكبار ولشهدائنا األبرار الفخر واالعتزاز بتضحياتهم 
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انطـــالق فعاليـــات الدورة الرابعة من مهـــــــــــرجان الوحـــدات املسانــدة للرمايــة
تنمية مهارات أبناء 
اإلمارات يف الرماية 

الفردية واجلماعية 
وتعزيز روح التنافس 

وتعزيز حب الوطن 
والوالء حلكومتنا 

الرشيدة وتعزيز 
التالحم بني القوات 

املسلحة وأفراد 
اجملتمع

والعزة والصرب والسلوان والشموخ ألرسهم. 

و أوض��ح أن ما قدم��ه أبناء الوط��ن األوفياء من 

تضحيات عظيمة ال ينس��اها التاريخ بعدما س��طروا 

صفحات مضيئة بدمائهم الطاهرة وأرواحهم الغالية 

التي بذلوها فداء للدين والوطن .. فذكراهم ستبقى 

خالدة بينن��ا يف فخر وعز ومجد وندع��و الله العيل 

العظيم أن يتقبلهم من الشهداء األبرار. 

ويه��دف املهرجان - الذي يرك��ز يف دورته الرابعة 

ع��ىل األرسة - إىل تنمي��ة مهارات أبن��اء اإلمارات يف 

الرماي��ة الفردي��ة والجاعية وتعزي��ز روح التنافس 

وتعزي��ز ح��ب الوطن وال��والء لحكومتنا الرش��يدة 

وتعزيز التالحم بني القوات املسلحة وأفراد املجتمع. 

و تتضم��ن فعاليات املهرجان مس��ابقات للرماية 

والتي تش��مل بندقية عي��ار 5.56 ملم فردي "رجال 

ونساء" ومس��دس كاركال عيار 9 ملم فردي "رجال" 

ومس��ابقة إس��قاط الصحون بندقية عيار 5.56 ملم 

"رجال" وبندقية عيار 22 "سكتون" فردي لألوالد من 

عمر 10 إىل 16 سنة وللبنات من 10 إىل 17 سنة. 

كا يتضمن املهرجان معرضا عس��كريا يتيح لألرس 

التعرف عىل املعدات العس��كرية إضافة إىل حفالت 

غنائي��ة ذات طاب��ع وطن��ي وقرية تراثية ومرس��م 

ح��ر لألطفال ومتح��ف يروي تاريخ دول��ة اإلمارات 

وإنجازاتها وأمس��يات شعرية وألعاب نارية وعروض 

مرسحية. 

و ميث��ل املهرج��ان ال��ذي تنظمه قي��ادة القوات 

املس��لحة س��نويا ج��زءا مها م��ن ص��ور التفاعل 

االجتاع��ي وهو من املهرجان��ات الرائدة يف الدولة 

ويحظى بدعم واهتام كبري من قبل القيادة الرشيدة 

ومن أه��م أهدافه تنمية مه��ارات أبناء اإلمارات يف 

الرماي��ة الفردي��ة والجاعية وتعزي��ز روح التنافس 

وتعزيز حب الوطن والوالء للقيادة الرشيدة وتعزيز 

التالحم بني القوات املسلحة وأفراد املجتمع اإلمارايت. 

و يس��تقطب املهرج��ان ع��ددا كبريا م��ن الزوار 

واملؤسسات املشاركة يف املعرض املصاحب للمهرجان 

باإلضاف��ة إىل مش��اركة مختلف فئ��ات املجتمع من 

عس��كريني ومدني��ني ذكورا وإناث��ا وأندي��ة الرماية 

وطالب املدارس بالدولة. 

و يش��تمل املهرجان أيضا ع��ىل فعاليات مصاحبة 

كاأللع��اب الناري��ة والحفالت الغنائية واألمس��يات 

الش��عرية واملتح��ف املق��ام عىل هام��ش املهرجان 

والقري��ة الرتاثية والعروض املرسحية واملرس��م الحر 

لألطفال.
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نهيان ب��ن مبارك يزور مهرجان الوحدات 
املساندة 

قام معايل الش��يخ نهيان بن مب��ارك آل نهيان وزير 

الثقافة والش��باب وتنمية املجتم��ع بزيارة مهرجان 

الوحدات املس��اندة الرابع للرماي��ة واطلع معاليه 

خ��الل الزي��ارة - التي رافق��ه فيها س��عادة اللواء 

الرك��ن عبدالله مهري عبدالله الكتبي قائد الوحدات 

املس��اندة رئيس اللجنة املنظم��ة للمهرجان - عىل 

يف خت��ام الجولة بح��رص ودعم قيادتنا الرش��يدة 

للتطور الكبري الذي شهدته قواتنا املسلحة .. مثمنا 

جهود قيادة الوحدات املس��اندة يف إقامة املهرجان 

والتواصل مع أفراد املجتمع كافة.

أحم��د بن حمدان بن محم��د ال نهيان 
يزور مهرجان الوحدات املساندة

قام الش��يخ احمد بن حمدان بن محمد آل نهيان 

أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان يزور مهرجان الوحدات املساندة

نهيان بن مبارك يزور مهرجان الوحدات املساندة

الفعاليات واالنشطة التي تضمنها املهرجان.

وق��ام معالي��ه بجول��ة يف املع��ارض املصاحب��ة 

للمهرج��ان اطل��ع خالله��ا ع��ىل أجنح��ة الجهات 

املش��اركة وأحدث األس��لحة املصنعة محليا وشارك 

معاليه يف الرماية التي تعترب األحدث .. وزار القرية 

الرتاثية وتجول يف أرجائها وشهد تفاعل املشاركني يف 

املهرجان من خالل دمج املايض بالحارض.

وأش��اد معايل الش��يخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
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بزيارة مهرجان الوحدات املس��اندة و أطلع سموه 

عىل الفعاليات واألنش��طة التي يتضمنها املهرجان 

وزاراملعرض املصاحب للمهرجان والجهات املشاركة 

فيه واستمع لرشح مفصل من القامئني عن األجنحة 

ومحتوياتها كا زار أجنحة وحدات القوات املسلحة 

و القرية الرتاثية . 

وأش��اد الش��يخ احمد بن حم��دان آل نهيان يف 

ختام الزيارة بحرص ودعم صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة "حفظ��ه الله" لقواتنا املس��لحة 

والتط��ور الكبري الذي ش��هدته ومثن جه��ود قيادة 

الوحدات املساندة يف إقامة املهرجان والتواصل مع 

كافة أفراد املجتمع. 

كا توجه بالشكر إىل صاحب سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان لرعايته املهرج��ان وتوجيهاته 

الس��ديدة بإحياء تراث األجداد والذي يش��ارك فيه 

الكب��ري والصغري والرجال والنس��اء ومتنحهم فرصة 

التنافس الرشيف واستعال جميع أنواع السالح. 

ك��ا وج��ه س��موه الش��كر ملنظم��ي املهرجان 

وال��رشكات الراعي��ة والداعم��ة الذين أس��هموا يف 

إنجاحه ومتيزه خاصة أنه يهتم برياضة محببة لدى 

أبناء الدولة وجذبت إليها كل أفراد املجتمع.

رئيس األركان ي��زور مهرجان الوحدات 
املساندة 

قام سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئي��س أركان الق��وات املس��لحة بزي��ارة تفقدية 

ملهرجان الوحدات املس��اندة للرماية الرابع مبنطقة 

صبخة الحفار. 

كان يف اس��تقبال س��عادته ل��دى وصوله ملوقع 

مي��دان الرماية مع��ايل اللواء الرك��ن عبدالله مهري 

عبدالل��ه الكتبي قائ��د الوحدات املس��اندة رئيس 

اللجن��ة املنظمة للمهرجان وع��دد من كبار ضباط 

الوحدات املساندة. 

واطلع س��عادة رئي��س أركان القوات املس��لحة 

خ��الل الزي��ارة ع��ىل أنش��طة الرماي��ة املختلف��ة 

والفعاليات الت��ي يتضمنها املهرجان ..و قام بجولة 

مبعرض األس��لحة واملعدات املصاح��ب للمهرجان 

وزار القرية الرتاثية. 

وأش��اد س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي يف خت��ام الزيارة بجهود قي��ادة الوحدات 

املس��اندة النجاح املهرج��ان والتواصل م��ع أفراد 

الراعي��ة  .. مقدم��ا الش��كر لل��رشكات  املجتم��ع 

للمهرجان.

االرس الوطنية املنتجة تش��ارك يف مهرجان الوحدات املساندة للرماية 2016 
ألول مرة

تشارك االرس الوطنية املنتجة التابعة لالتحاد النسايئ العام يف مهرجان الوحدات املساندة للرماية 2016 

يف دورته الرابعة وذلك يف اطار توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ 

العام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيس��ة املجلس األعىل لألموم��ة والطفولة بتوفري كافة 

اإلمكانيات والتس��هيالت لتطوي��ر إمكانيات ومهارات ابنة االمارات وتحفي��ز الطاقات املبدعة والخالقة 

عىل التطوير. 

ويش��تمل املعرض الذي يش��ارك فيه االرس الوطنية املنتجة عىل 25 محالً وعىل العديد من املنتجات 

املش��غوالت اليدوية املتنوعة مثل التحف الفنية واملشغوالت اليدوية واالزياء النسائية ومالبس االطفال 

الشعبية والحلويات واللوازم املنزلية اىل جانب اإلكسسوار ولوازم الزينة والعطو واواين الضيافة والدخون 

وغريها مبا يرثي تنوع املبيعات الرتاثية. 

من جانبها قالت عائش��ة غليطة املهريي مس��ؤولة األرس املنتجة يف إدارة الصناعات الرتاثية والحرفية 

ان االتحاد النس��ايئ العام قام بش��جيع مجموعة من االرس املنتجة الوطنية يف مس��ابقة الرماية ..مشرية 

اىل ان الخطة املس��تقبلية تتضمن تنظيم دورات رماية لتش��جيع العنرص النسايئ عىل الدخول يف امليدان 

العسكري•

رئيس األركان يزور مهرجان الوحدات املساندة
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القوات املسلحة تطلق  بطاقة اخلصومات " حمــــــــــــــــــــــــاة الوطن " ملنتسبي وزارة الدفاع والقوات املسلحة

وقع مذكرات التفاهم من جانب القوات املس��لحة 

س��عادة الل��واء الركن طي��ار إس��حاق صالح محمد 

البل��ويش رئي��س هيئة اإلم��داد وعدد م��ن ممثيل 

الرشكات التي تم االتفاق معها.

وأش��اد س��عادة اللواء الركن رئيس هيئة اإلمداد 

بالدع��م املتواصل والكبري ال��ذي تحظى به القوات 

املس��لحة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة "حفظه الل��ه" وباهتامم صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" ومتابعة 

صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة .

وأكد أن قيادتن��ا الحكيمة حرصت عىل االهتامم 

بأبناء اإلمارات وعطائهم اإلنس��اين ودورهم اإليجايب 

الفاع��ل يف الحفاظ ع��ىل أمن الوطن ومكتس��باته 

وس��يادته وال س��يام أبناء القوات املس��لحة الذين 

يشكلون درع الوطن وسياج األمة املنيع.

وقال رئيس هيئة اإلمداد إن القوات املسلحة تهدف 

وم��ن خ��ال إصدار بطاق��ة " حامة الوط��ن " تحقيق 

الدعم وتعزيز س��بل التعاون بني املؤسسات العسكرية 

والتجاري��ة إضاف��ة اىل توفري أفضل املميزات وأحس��ن 

املس��تويات الخدمي��ة ملنتس��بيها لتلبي��ة احتياجاتهم 

االس��تهاكية املتنوعة من خال إقام��ة رشاكات فاعلة 

وناجحة مع املؤسسات التجارية املختلفة.

وأش��ار إىل أن بطاق��ة " حامة الوط��ن " هي بطاقة 

امتيازات وخصومات متنح حرصيا ملنتسبي وزارة الدفاع 

والقوات املس��لحة "العسكريني واملدنيني واملتقاعدين" 

وال تحم��ل أي صف��ة مرصفي��ة او ائتامني��ة ويقت��رص 

اس��تخدامها ل��دى الجهات وال��رشكات واملؤسس��ات 

املعتم��دة من قبل القوات املس��لحة وذل��ك للحصول 

ع��ىل تلك االمتيازات والخصومات ومتنح " بطاقة حامة 

الوطن " لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات املسلحة 

ممن أمضوا يف الخدمة مدة ال تقل عن ستة أشهر.

أطلقت القوات املسلحة 28 

يناير املايض بطاقة "حامة 

الوطن" إحدى املبادرات الخدمية 

واالجتامعية ملنتسبيها بهدف 

االرتقاء مبستوى الخدمات 

املقدمة ملنتسبي وزارة الدفاع 

والقوات املسلحة من العسكريني 

واملدنيني واملتقاعدين.

جاء ذلك خالل الحفل الذي أقيم 

يف نادي ضباط القوات املسلحة 

يف أبوظبي للتوقيع عىل مذكرات 

التفاهم بني القوات املسلحة 

وعدد من الرشكات واملؤسسات 

الرائدة يف الدولة. 

بطاقة حماة 
الوطن هي 

بطاقة امتيازات 
وخصومات متنح 
حصريا ملنتسبي 

وزارة الدفاع 
والقوات املسلحة 

العسكريني 
واملدنيني 

واملتقاعدين

نحن والمجتمع
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القوات املسلحة تطلق  بطاقة اخلصومات " حمــــــــــــــــــــــــاة الوطن " ملنتسبي وزارة الدفاع والقوات املسلحة

وبني أنه س��يتم اإلعان ع��ن أي عروض ترويجية أو 

خدم��ات إضافية من خال إرس��ال رس��الة نصية عىل 

هواتف حاميل البطاقة وعىل مدار السنة .

وقال س��عادة اللواء الركن طيار البلويش إن الجهات 

والخدمات التي سيس��تفيد منه��ا حاملو بطاقة "حامة 

الوط��ن" تش��مل رشكات الط��ريان ورشكات االتصاالت 

ووكاالت الس��يارات ورشكات التأمني وتأجري السيارات 

والفن��ادق والجامع��ات واملدارس واألندي��ة الرياضية 

وخدم��ات األف��راح والعديد من املؤسس��ات الخدمية 

األخرى.

من جانبهم عرب عدد من املسؤولني وممثيل الجهات 

املوقعة عن سعادتهم بتوقيع مذكرات التفاهم مؤكدين 

التزام وحرص القطاع الخاص عىل تقديم خدماته لكل 

فئات املواطنني عىل اختاف مواقعهم خاصة منتس��بي 

الق��وات املس��لحة الذين يس��تحقون منا كل الش��كر 

والتقدير عىل ما يقومون به يف سبيل خدمة الوطن •



الخدمة الوطنية

وتض��م الدفعة الخامس��ة للخدمة الوطني��ة والتي كان يف 

اس��تقبالها عدد من كبار الضباط وضباط الصف مجموعة 

من أبناء وبنات املواطنات الذين إلتحقوا بش��كل إختياري 

إىل صف��وف الخدمة الوطنية وأرصوا عىل اإلنضامم لخدمة 

الوط��ن بكل فخر وإعتزاز بع��د إلحاح كبري منهم يف إيجاد 

وس��يلة متكنهم من اإللتح��اق إىل صفوف الخدمة الوطنية 

الذين أكدوا عىل أنها رشف ال يعلوه رشف ملشاركة إخوانهم 

املواطن��ن الذين س��بقوهم للتعب��ري عن م��دى إمتنانهم 

ووالئه��م وإنتامئه��م للوطن وقيادته الرش��يدة وليمنحهم 

رشف خدمة الوطن.

وبهذه املناس��بة الوطنية رفع اللواء الركن طيار الش��يخ 

أحمد بن طحنون آل نهي��ان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

واإلحتياطي��ة أس��مى آيات الته��اين والتربي��كات إىل مقام 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله وإىل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب رعاه الله وإىل صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبو ظب��ي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة وأصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل 

حكام االمارات معربا عن فخره وإعتزازه بهذه األفواج من 

أبناء الوطن ممن إلتحقوا اليوم لخدمة وطنهم مؤكدا عىل 
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إستقبلت مراكز التدريب بالقوات 

املسلحة يف 16 يناير املايض منتسبي 

الدفعة الخامسة من الخدمة الوطنية 

من الذكور واإلناث الذين اتسمت 

روحهم بالعز والوالء والتضحية ألجل 

الدفاع عن الوطن ضمن برنامج وطني 

سيحصنهم ويسلحهم بالعلم واملعرفة 

والشجاعة وصونه ضد أية أفكار سلبية 

تدعو إىل املساس بسالمة أرضه.

مراكز التدريب بالقوات المسلحة تستقبل الدفعة 
الخامسة من منتسبي الخدمة الوطنية
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أهمي��ة هذه املرحلة من حياته��م ودورها الرئييس يف بناء 

وترسيخ قيم الوالء واالنضباط واإللتزام والجدية يف نفوسهم 

وتعزيز قدراتهم العسكرية وتنشئة األجيال القادمة تنشئة 

وطنية سليمة ومس��اعدتها عىل إدراك التحديات التي قد 

تواجهه��ا وكيفية التص��دي لها مبنتهى املس��ؤولية والحذر 

والحرص.

وأكد أن ش��باب الوطن الذين س��بقوهم كانوا عىل قدر 

الثقة الغالية التي منحتهم إياها القيادة الرش��يدة وتحملوا 

املس��ؤولية ولبوا نداء الواجب وأن ما شهده اليوم من روح 

وطنية ومعنوي��ة عالية تأكيد عىل ما اعتدنا عليه من أبناء 

وطننا الغايل عىل مدى التاريخ.

من جانبها أعربت معايل الدكتورة أمل عبدالله القبييس 

رئيس��ة املجلس الوطن��ي االتحادي ع��ن اعتزازها وفخرها 

بالتحاق دفع��ة جديدة من أبناء وبن��ات الوطن بالخدمة 

الوطني��ة واالحتياطية يف مش��هد من التالح��م بن القيادة 

والش��عب بات يتجس��د كل ي��وم ويؤكد عم��ق والء أبناء 

االمارات للوطن والقيادة الرشيدة للدولة.

قام س��مو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم اليوم بإمتام 
إجراءات االلتحاق بالخدمة الوطنية يف معس��كر سيح 
اللحم��ة مبدين��ة العني وذل��ك يف أول أيام اس��تقبال 

الدفعة الخامسة من املنتسبني.
وبهذه املناس��بة أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن 
راش��د آل مكتوم أن الخدم��ة الوطنية هي من أرشف 
الواجبات التي يحملها كل إنس��ان تجاه وطنه وأهله 
عالوة ع��ى كونها من الفرص املهم��ة التي يثبت من 
خاللها اإلنس��ان مدى ال��والء لهذا الوط��ن واالنتامء 
إىل تراب��ه والوفاء لقيادته وم��دى التالحم مع اخوانه 
والتف��اين يف إعالء ش��أن بالده وتأكي��د عوامل رفعتها 

وتقدمها.
وق��ال س��موه " الش��ك يف أن الخدم��ة الوطنية هي 
ش��كل بس��يط من أش��كال رد الجميل له��ذا الوطن 
املعطاء وإن��ه من دواعي فخري واعت��زازي أن أكون 
اليوم بني إخواين من الش��باب الذين بادروا اليوم إىل 

االلتح��اق وال يفوتني أن أوجه لهم وملن س��بقونا يف 
أداء ه��ذا الواجب وكذلك ملن س��يتبعوننا إليه تحية 
تقدي��ر وإعزاز ألنهم يربهنون للعامل أن أبناء اإلمارات 
ال يتأخرون أبدا عن تلبي��ة نداء وطنهم واالجتهاد يف 
ترسيخ مقومات أمنه واستقراره وازدهاره وبذل كافة 

التضحيات مهام تعاظمت يف سبيل تحقيق ذلك".
ووصف سموه االنتس��اب إىل صفوف قواتنا املسلحة 
ألداء الخدم��ة الوطني��ة بأن��ه رشف ال يداني��ه رشف 
يتب��ارى الجميع لَنيلِ��ه والفوز به ..وق��ال "إن قواتنا 
املس��لحة الباس��لة هي عنوان كرامتنا وعزتنا وحصن 
يصون علين��ا انجازاتنا التي أوصلت دولتنا إىل مصاف 
ال��دول األك��ر تقدماً عاملي��ا واليوم أحم��ل وإخواين 
املنتس��بني إىل الخدمة الوطنية رشفاً كبرياً ومس��ؤولية 
أكرب ونسأل الله تعاىل أن يّوفقنا يف تحّملها عى الوجه 
األكم��ل لنكون دامئاً عند حس��ن ظن وطنن��ا بنا وما 
تأمله منا قيادتنا الرشيدة يف تحّمل املسؤولية والوفاء 

بالتزاماتها".

أحمد بن محمد بن راشد يتقدم منتسبي الخدمة الوطنية 

ان الخدمة الوطنية جاءت 
كخطوة مباركة أسهمت 

في تعزيز التالحم الوطني 
الذي يؤكد أن أبناء االمارات 

من الرجال والنساء هم 
حماة الوطن ودرعه الحصين

29
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة األشقاء يف اليمن، وتقديم العون 

الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل مشرتك، وإن األحداث مهام تعاظمت لن تثنينا 

عن القيام بواجبنا األخوي والديني والعرويب واإلنساين تجاه أشقائنا يف اليمن، بل عىل العكس 

ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق                  كاملة.

إعداد:
الرائد/ جميل خميس السعدي
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الرئيـــس اليمنـــــي يشهــــد تخـــريــج الدفعــــــة اخلامســـــــــــــة من أفــــراد املقـــــــــــاومة اليمنيــــــــــة

ش��هد فخام��ة الرئي��س عبدرب��ه منصور ه��ادي رئيس 

الجمهوري��ة اليمني��ة يف قاعدة العن��د الجوية يف 12 

يناي��ر امل��ايض حف��ل تخري��ج الدفعة الخامس��ة 

والبال��غ عددها 886 جنديا م��ن دورة تأهيل 

وتدريب أفراد الجي��ش اليمني والتي تولت 

الق��وات املس��لحة الس��ودانية تدريبه��م 

وتأهيلهم لالنضامم إىل القوات املس��لحة 

يف اليم��ن التابع��ة للرشعي��ة بع��د أن 

خضع��وا لتدريبات مكثف��ة يف مختلف 

التخصصات.

ح��ر الحفل إىل جان��ب فخامته اللواء 

الركن أحمد سيف اليافعي قائد املنطقة 

الرابعة يف القوات املسلحة اليمنية وقائد 

قوة الواجب اإلماراتية والعقيد ركن محمد 

صالح أبو حليمة قائد القوة السودانية وعدد 

كبري من ضباط قوات التحالف.

وق��دم الخريج��ون خ��الل الحف��ل عرضا عس��كريا 

أظه��ر جاهزيته��م لل��ذود عن ت��راب اليم��ن وحياضه 

ومق��درات الدولة وعكس مهاراتهم ومس��توى تأهيلهم 

يف التخصص��ات كافة بجانب الروح املعنوية العالية التي 

جس��دت مدى والئهم وانتامئهم وحبهم لخدمة بلدهم 

والتضحية من أجله.

الجدي��ر بالذكر أن الخريجني تلق��وا تدريبات يف مهارات 

املي��دان واملعركة واس��تخدام مختلف األس��لحة واألمن 

الداخيل والطبوغرافيا والتعبئة واملش��اة واللياقة البدنية 

إضاف��ة إىل تنفيذ رماي��ة حية يف ميادي��ن الرماية والتي 

أعدت خصيصا عالوة عىل تدريبات يف اإلسعافات األولية.

وكرم فخامة الرئيس اليمني يف نهاية الحفل املتفوقني من 

خرج��ي الدورة .. كام منح قائد قوة الواجب الس��ودانية 

العقيد الركن محمد صالح أبو حليمة والرائد ركن محمد 

الرميحي من قوة البحرين وسام الشجاعة نظريا ملواقفهام 

البطولية الشجاعة هام وجميع منتسبي القوة السودانية 

والبحريني��ة يف ميادين الرشف والنض��ال جنبا إىل جنب 

مع إخوانهم اليمنيني واألشقاء من قوات التحالف العريب 

لن��رة اليم��ن ارضا وانس��انا ورشعي��ة وردع االنقالبيني 

الحوثيني وصالح ومن يقف خلفهم.

م��ن جانبهام مث��ن كل من العقي��د أبو حليم��ة والرائد 

الرميحي رشف التكريم ال��ذي حظيا به من قبل الرئيس 

للدفاع واملساهمة يف حفظ النظام 
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اليمن��ي عبدربه منصور ه��ادي .. وأكدا أن هذا التكريم 

وسام عىل صدر الجميع .. وأننا مل نقم إال بالواجب الذي 

ترشفن��ا القيام ب��ه يف وطننا الثاين اليمن ولنرة ش��عبه 

وإعادة األمن االستقرار إىل املدن واملحافظات كافة.

وأكد العقيد أبو حليمة أن منتسبي هذه الدورة اجتازوا 

الرشوط والتحقوا بربنامج مكثف أظهروا خالله مس��توى 

التدريب والحرفية.

من جانبه أكد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أن هذه 

الدفعة وما س��بقتها من خطوات تهدف لتأس��يس قوات 

مس��لحة مينية قادرة عىل الدفاع عن الوطن واملس��اهمة 

يف حف��ظ النظام يف مختلف األرايض اليمنية ..مؤكدا عىل 

ال��روح املعنوية والحامس منقط��ع النظري التي تحىل بها 

أفراد القوات املس��لحة مام س��هل من رسعة استجابتهم 

للتدريب��ات التي خاضوها.. وق��ال إن عدد من خريجي 

ه��ذه الدورة س��وف يتم إرس��الهم إىل مختلف الكليات 

العس��كرية يف دول التحالف ليك يتم تدريبهم ليتخرجوا 

ضباطا عىل مستوى عايل من الكفاءة والجاهزية.

جدير بالذكر أن القوات املس��لحة الس��ودانية تعمل إىل 

جانب قوات التحالف العريب عىل تطوير وتأهيل قدرات 

املقاومة اليمنية من خالل التدريب العس��كري االحرتايف 

وذلك بهدف الوصول إىل جيش وطني قادر عىل حامية 

مقدرات الدولة والحفاظ عىل سيادة أراضيها.

ك��ام تقوم ق��وات التحال��ف الع��ريب بعمليات 

التدري��ب والتأهيل ضم��ن منظومة متكاملة 

إلعادة تأهي��ل وتدريب مختلف القطاعات 

األمنية والعس��كرية يف اليم��ن للمحافظة 

عىل إس��تقرار املناطق املح��ررة ومواصلة 

العمليات ع��ىل الجبهات القتالية األخرى 

إذ أن املقاومة اليمنية هي النواة الرئيسية 

للجيش اليمني الذي س��يتم تأسيس��ه يف 

املرحلة املقبلة.

وقالت دول التحالف إنه��ا ملتزمة بتقديم 

الدع��م الكام��ل للمقاومة اليمني��ة لتحرير 

كافة املناطق س��واء عس��كريا أو عرب التس��وية 

الس��لمية والت��ي كان لالنتصارات الت��ي حققتها 

ق��وات التحالف واملقاوم��ة اليمنية ال��دور الكبري يف 

قبول املليش��يات اإلنقالبية ملبدأ التفاوض وفقا للمبادرة 

الخليجية والقرارت الدولية.
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اختتمت يناير املايض دورة أمن وحامية الشخصيات لعدد 

م��ن أفراد الجي��ش اليمني والتي تولت القوات املس��لحة 

اإلماراتية تدريبهم وتأهيلهم لالنضامم إىل القوات املسلحة 

يف اليمن التابعة للرشعية بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة 

يف مختلف التخصصات

ح��ر الحفل س��عادة اللواء الركن س��يف مصبح عبدالله 

املس��افري رئيس هيئة العمليات بالقوات املس��لحة لدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة و العميد نارص عبد ربه منصور 

هادى قائد الحرس الرئايس اليمني وعدد من كبار الضباط 

من الجانبني.

وق��دم الخريج��ون خ��الل الحف��ل عرضا عس��كريا أظهر 

جاهزيته��م للذود عن ت��راب اليمن وحياض��ه ومقدرات 

الدولة وعكس مهاراتهم ومستوى تأهيلهم يف التخصصات 

كافة بجانب ال��روح املعنوية العالية التي جس��دت مدى 

والئهم وانتامئه��م وحبهم لخدمة بلده��م والتضحية من 

أجله.

تلق��ى الخريجني خ��الل الدورة ع��دد م��ن التدريبات يف 

التفتيش��ات األمنية واإلسعافات األولية واستخدام األسلحة 

ونقط��ة تفتيش املركبات واألفراد وتفتيش املواقع واآلليات 

وغريها.

الجدي��ر بالذكر أن القوات بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

تعمل إىل جانب قوات التحالف العريب عىل تطوير وتأهيل 

ق��درات املقاومة اليمني��ة من خالل التدريب العس��كري 

االح��رايف وذلك بهدف الوصول إىل جيش وطني قادر عىل 

حامية مقدرات الدولة والحفاظ عىل سيادة أراضيها.

ك��ام تق��وم ق��وات التحالف الع��ريب بعملي��ات التدريب 

والتأهيل ضمن منظوم��ة متكاملة إلعادة تأهيل وتدريب 

مختلف القطاعات األمنية والعسكرية يف اليمن للمحافظة 

عىل اس��تقرار املناطق املح��ررة ومواصل��ة العمليات عىل 

الجبهات القتالية األخرى إذ أن املقاومة اليمنية هي النواة 

الرئيس��ية للجي��ش اليمني ال��ذي تم تأسيس��ه يف املرحلة 

السابقة.

تخريج دورة الشخصيات ألفراد اجليش اليمني
تولت القوات املسلحة اإلماراتية تدريبهم
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اليافعي يشهد تخريـج الدفعة /6 من أفراد املقاومة
لتطوير وتأهيل املقاومة اليمنية

تحت رعاي��ة فخامة الرئي��س عبد رب��ه منصور هادي 

رئيس الجمهورية اليمنية شهد اللواء الركن أحمد سيف 

اليافعي قائد املنطقة الرابعة يف القوات املسلحة اليمنية 

يف 13 يناير املايض حفل تخريج الدفعة السادسة والبالغ 

عدده��م 358 جندي��ا من دورة تأهي��ل وتدريب أفراد 

املقاومة اليمنية يف اليمن والذين تم تدريبهم وتأهيلهم 

من قب��ل القوات املس��لحة بدول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة لالنضامم إىل القوات املس��لحة يف اليمن التابعة 

للرشعية بعد أن خضع��وا لتدريبات مكثفة يف مختلف 

التخصصات.

حر الحفل إىل جانب اللواء الركن أحمد سيف اليافعي 

قائ��د املنطقة الرابع��ة .. قائد قوة الواج��ب اإلماراتية 

وعدد كبري من ضباط قوات التحالف.

و ق��دم الخريجون خالل الحفل عرضا عس��كريا أظهروا 

جاهزيتهم للذود عن ت��راب اليمن وحياضه ومقدرات 

الدول��ة فيام عك��س مهاراته��م ومس��توى تأهيلهم يف 

التخصص��ات كافة بجانب ال��روح املعنوية العالية التي 

جس��دت مدى والئهم وانتامئهم وحبهم لخدمة بلدهم 

والتضحية م��ن أجله حيث قدم الخريجون اس��تعراض 

املش��اة العس��كرية ضم الحركات الصامتة من املس��ري 

واس��تعراض فك وتركيب الس��الح وفت��ح نقاط تفتيش 

املركبات.

من جانبه أكد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أن هذه 

الدفعة وما س��بقتها من خطوات تهدف لتأسيس قوات 

مس��لحة مينية قادرة عىل الدفاع عن الوطن واملساهمة 

يف حفظ النظام يف مختلف األرايض اليمنية .. مؤكدا عىل 

الروح املعنوي��ة والحامس منقطع النظري التي تحىل بها 

أفراد القوات املس��لحة مام سهل من رسعة استجابتهم 

للتدريبات التي خاضوها.

جدي��ر بالذكر أن القوات املس��لحة اإلماراتية تعمل إىل 

جانب قوات التحالف العريب عىل تطوير وتأهيل قدرات 

املقاومة اليمنية من خالل التدريب العسكري االحرتايف 

وذلك بهدف الوصول إىل جيش وطني قادر عىل حامية 

مقدرات الدولة والحفاظ عىل سيادة أراضيها.

ك��ام تقوم ق��وات التحالف العريب بعملي��ات التدريب 

والتأهي��ل ضم��ن منظوم��ة متكامل��ة إلع��ادة تأهيل 

وتدري��ب مختلف القطاع��ات األمنية والعس��كرية يف 

اليمن للمحافظة عىل استقرار املناطق املحررة ومواصلة 

العملي��ات عىل الجبهات القتالية األخرى إذ أن املقاومة 

اليمنية هي النواة الرئيسية للجيش اليمني الذي سيتم 

تأسيسه يف املرحلة املقبلة .

قدم اخلريجون 
عرضا عسكريا 

أظهروا جاهزيتهم 
للذود عن تراب 

اليمن وحياضه 
ومقدرات الدولة
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املقدشي يثمن دعم التحالف العربي للجيش الوطني
مثن اللواء الركن محمد ع��يل املقديش رئيس هيئة األركان 

العام��ة يف الجيش اليمني الدعم واملس��اندة التي تقدمها 

قيادة التحالف العريب للجيش الوطني واملقاومة الش��عبية 

والرشعية الدستورية. 

ج��اء ذلك خالل إطالع��ه يف 11 يناير امل��ايض ومعه نائبه 

اللواء الركن نارص عبدربه الطاهري عىل الجاهزية القتالية 

واالس��تعداد لقوات الجيش الوطني يف اللواء / 19 / مشاة 

مبديرية بيحان يف محافظة شبوه. 

واس��تمع املقديش إىل رشح مفصل من قائد اللواء العميد 

الرك��ن مس��فر الحاريث ع��ن التدريب النوع��ي يف املجال 

التكتييك والقت��ايل والتهيئة واإلعداد لخوض معركة تحرير 

بعض مناطق بيحان من مليشيا الحويث وصالح االنقالبية .. 

مؤك��داً أن رج��ال الل��واء واملقاومة الش��عبية عىل أهبة 

االس��تعداد والجاهزية القتالية للقي��ام بواجبهم الوطني 

دفاع��اً عن األرض والع��رض من املليش��يا التي عاثت يف 

األرض فسادا . 

كام قام املس��ؤوالن العسكريان بزيارة ميدانية إىل اللوائني 

/ 21 مش��اة / و /26 مش��اة / املرابطني يف مناطق عسيالن 

وعني وحري��ب والتقى بقياديت اللواءي��ن والضباط وصف 

الضب��اط والجن��ود .. مثمنني الجه��ود املبذول��ة من قبل 

القيادات ومنتس��بي االلوية العسكرية من حيث التدريب 

والتأهيل والجاهزية القتالية واملعنوية العالية . 

وأش��اد الل��واء املق��ديش بالتضحي��ات الجس��يمة التي 

يس��طرها اإلبطال من قوات الجي��ش الوطني واملقاومة 

الشعبية يف مختلف مواقع الرشف وميادين البطولة وما 

يحققونه من انتصارات ساحقه عىل املليشيا االنقالبية يف 

محافظتي مأرب والجوف من خالل السيطرة عىل مواقع 

إس��رتاتيجية يف جبل “ هيالن “ مبحافظة مأرب .. مؤكداً 

أن راي��ة النر تلوح يف األفق وس��يتم تطهري الوطن من 

املليشيا االنقالبية. 
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يشـيد مبواقـف دول جملس التعـاون جتــاه بــــالده

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزير النقل 

وقيادة مطار عدن الدويل برسعة اس��تكامل التجهيزات 

امللحة بالتنس��يق والتعاون مع األش��قاء يف دول مجلس 

التع��اون الخليجي .. وقال “ إنهم يس��طرون معنا املآثر 

والبط��والت يف ميادي��ن الع��زة والرق��ى يف الدفاع عن 

األرض والعرض وأياديهم ممتدة إلينا يف زرع االبتس��امة 

يف مي��دان البناء والنامء وبصامت وش��واهد ذلك كثرية 

نلحظها وتعرب عن نفسها اليوم “ . 

جاء ذلك خالل الزيارة امليدانية للرئيس اليمني يف 10 يناير 

امل��ايض إىل مديرية “ خور مكرس “ التي تفقد خاللها مطار 

عدن الدويل وسري األعامل التي تتم فيه .. و ما لحق مبنشآته 

من دمار وخراب من قبل مليش��يا الحويث وصالح االنقالبية 

الت��ي صبت جام غضبها وحقدها عىل املنش��آت الحكومية 

واملدنية واإلنس��ان . ومثن هادي الجهود التي تبذلها قيادة 

مط��ار عدن الدويل ورجال املقاوم��ة الذين كان لهم رشف 

تحرير املطار يف إطار تحرير عدن بصورة عامة من املليشيا 

االنقالبي��ة التي عاثت يف األرض فس��ادا ودمرت املنش��آت 

العام��ة والخاصة وقتلت األبرياء ورشدت اآلالف من األرس. 

وقال هادي “ إن تضحيات الشهداء والجرحى ستظل محل 

فخر واعتزاز لنا جميعا وهو األمر الذي يتطلب من الجميع 

اليوم السري عىل دروب وخطى تلك األهداف والقيم النبيلة 

لرس��م مالمح مس��تقبل اليمن الجديد املبني عىل الرشاكة 

والعدالة واملس��اواة والحكم الرشيد الذي يتوق إليه جميع 

أبناء الش��عب اليمني “. وأشاد هادي بالجهود الراهنة التي 

يبذله��ا الجنود املجهولون من خ��الل دفاعهم عن املصالح 

الوطني��ة وصنع املآثر البطولية وامليض قدما إىل األمام دون 

االلتفات إىل الوراء .

الرئيــس اليمنـــــي
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 أش��اد معايل خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية 

اليمني��ة رئيس الوزراء بالعالق��ات املتينة التي تربط بالده 

واإلم��ارات وبقية دول مجلس التع��اون الخليجي وبالدور 

الفاعل الذي تقوم به دول التحالف العريب بقيادة اململكة 

العربية السعودية لدعم الحكومة الرشعية يف اليمن . 

وق��ال بحاح يف مؤمت��ر صحفي عق��ده يف 19 يناير املايض 

بفندق قر اإلمارات أن اليمن مير حاليا بتحد كبري ويجب 

أال يرتك وحيدا ملواجهة هذا التحدي الذي يتمثل فيام تقوم 

به ميليش��يات الحويث واملخلوع صالح م��ن قتل للمدنيني 

واغتياالت للمس��ئولني اليمنيني وتخري��ب للبنيان والبنية 

التحتية للدولة اليمنية . 

واك��د ان هناك /حاجة إىل رؤي��ة وخارطة جديدة لضامن 

التق��ارب األكرب بني اليمن وجريانه األش��قاء يف الخليج عىل 

مختل��ف األصع��دة وإعادة النظ��ر يف التعام��ل مع بالده 

واالهتامم مبستقبل اليمن والخليج ككل » . 

وقال ان اليمن يقف مع االش��قاء يف توجهاتهم السياس��ية 

تجاه ايران . 

واش��ار بحاح يف بيان قرأه يف املؤمتر اىل االوضاع التعليمية 

والصحية واالمنية يف ب��الده مؤكدا ان وجود حكومة قوية 

سيس��اعد يف حل هذه االش��كاالت بدعم االش��قاء يف دول 

التحالف وخاصة اململكة العربية السعودية واالمارات. 

ولف��ت اىل ان 25 يف املائ��ة م��ن وزراء الحكومة الرشعية 

اليمني��ة موج��ودون يف ع��دن وان كامل اف��راد الحكومة 

سينتقلون اليها خالل االيام القادمة. 

واش��اد املهندس بحاح باملوقف التاريخي للمملكة العربية 

الس��عودية ودولة اإلمارات العربي��ة املتحدة وجميع دول 

التحالف يف اإلس��تجابة لنداء اليمن وإطالق عاصفة الحزم 

وإعادة األمل. 

كام اك��د ان الحكومة بع��د تحقيق الكثري من املكاس��ب 

واالنتص��ارات خ��الل الع��ام املايض س��وف ت��ويل الجانب 

االقتص��ادي أهمية خاصة يف العام الح��ايل ملعرفتها التامة 

بأهمي��ة ه��ذا الجانب وم��ا له من أثر ع��ىل كل األصعدة 

ومختلف الجبهات. 

ومث���ن موقف مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية عىل 

ادراكه للخطر الداهم لليمن وفطنة قيادته التي استدعت 

وقوفها الشجاع مع اليمن األمر الذي يتطلب التفكري مبزيد 

من الخط��وات اإليجابي��ة يف التعاطي الش��امل بني بالده 

والخليج مبا يضمن املصلحة املشرتكة. 

وختم بح��اح مؤكدا ان القي��ادة السياس��ية لليمن ممثلة 

بفخام��ة عبد ربه منصور هادي رئي��س الجمهورية وكافة 

أعضاء الحكومة هم دعاة س��الم وهدفهم أس��تقرار اليمن 

وإزدهاره ومع انجاح أي مش��اورات جادة تفيض إىل سالم 

حقيقي ودائم . 

أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء مامرسة مهامها بشكل 

دائ��م من مدينة عدن، جنوب البالد، عقب وصول نائب 

الرئيس رئيس الحكومة، خال��د بحاح، إىل املدينة برفقة 

عدد من وزرائه، يف حني يتطلع الشارع اليمني أن تكون 

هذه الخطوة يف طري��ق يف تحقيق االنتصارات امليدانية 

وإعادة تطبيع األوضاع يف املدن املحررة والبدء بعمليات 

األعامر والنهوض بالبلد من جديد. ونقل مصدر مسؤول 

يف مكتب بحاح قول أن الع��ودة دامئة للحكومة بكامل 

أعضائه��ا للب��دء يف مامرس��ة مهامه��م وتلم��س هموم 

واحتياجات املواطنني واس��تكامل مواصلة إعامل اإلغاثة 

اإلنس��انية وإع��ادة األعامر وإع��ادة األمن واالس��تقرار، 

الس��يام يف امل��دن واملحافظ��ات التي ت��م تحريرها من 

املليشيا الحوثية وصالح االنقالبية.  

احلكومة اليمنية الشرعية تعود نهائيا إىل عدن 
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نائب الرئيس اليمني يبحث مع ولد الشيخ التطورات السياسيـة
بح��ث نائب الرئيس اليمني رئيس ال��وزراء خالد بحاح 

يف 16 يناي��ر امل��ايض بالرياض مع املبع��وث األممي إىل 

اليمن إسامعيل ولد الشيخ األوضاع الراهنة والتطورات 

السياس��ية يف اليمن خاصة فيام يتعلق بسري املشاورات 

مع املليشيا اإلنقالبية الجاري التحضري النعقادها تحت 

رعاية األمم املتحدة . 

وش��دد بحاح عىل أهمي��ة التزام املليش��يات اإلنقالبية 

بتطبيق قرار مجل��س األمن رقم / 2216 / واإلفراج عن 

كاف��ة املختطفني السياس��يني ورفع الحص��ار عن املدن 

كبادرة لحس��ن النوايا وتفعيل لجن��ة التهدئة والتواصل 

عىل امليدان. 

وأكد حرص حكومته عىل الحوار وإيجاد حلوال سياسية 

إليق��اف نزيف ال��دم واالحرتاب وأن يعم الس��الم كافة 

مناطق اليمن ..مش��ريا اىل أن الحكومة قبلت بأن تكون 

ممثلة رشعية للشعب يف ظل ظروف بالغة التعقيد كام 

أن الحرب ليس��ت إال خيار من أجل س��الم دائم يعيش 

يف ظله املواطن. 

من جهته أطلع ولد الش��يخ ..نائب الرئيس اليمني عىل 

نتائج زيارته األخرية إىل العاصمة صنعاء وأبرز مخرجاتها 

والجهد الذي بذله من أجل اإلفراج عن بعض املعتقلني 

السياس��يني يف إطار التحضري النعقاد املشاورات املقبلة 

يف أقرب وقت ممكن. 

احلكومـة اليمنيــة تنفـي استهداف قوات التحـالف منشــآت 
تعليمية وصحية أو استخدام قنابل عنقودية

نفت الحكومة اليمنية األنباء التي روجت لها ميليش��يا 

الحويث وصالح االنقاليية عن اس��تهداف قوات التحالف 

العريب منش��آت تعليمية وصحية أو اس��تخدامها قنابل 

عنقودي��ة ضد املدنيني يف العاصمة صنعاء او غريها من 

املدن التي توجد فيها املليشيا االنقالبية. 

وذك��رت الحكوم��ة يف بيان ان العملي��ات التي تنفذها 

قوات التحالف العريب تستهدف يف املقام األول منصات 

إطالق الصواريخ ومواقع عمليات املليش��يات االنقالبية 

والتي تش��كل خطراً ع��ىل حياة املدني��ني يف العاصمة 

صنعاء وباقي املحافظات. 

وأكدت أن املليش��يا االنقالبية هي التي متارس هجومها 

وإرهابه��ا املتعمد عىل املنش��آت الصحي��ة والتعليمية 

ودور العب��ادة واملؤسس��ات العام��ة والخاصة واألحياء 

الس��كنية يف مختلف املحافظات والتي تسببت يف قتل 

وج��رح وترشيد اآلالف من املدني��ني جراء تلك األعامل 

اإلجرامية التي متارسها عىل مرأى ومسمع العامل وتسعى 

م��ن وراء ه��ذه املزاعم الكاذبة اىل تألي��ب الرأي العام 

العاملي عىل قوات التحالف التي تسعى إىل إعادة االمن 

واالستقرار والرشعية إىل كافة أرجاء اليمن. 

وأش��ار البيان إىل ان املليشيا االنقالبية هي من تسيطر 

عىل املؤسس��ات الحكومية مبا فيها التعليمية والصحية 

والتي حولتها اىل معس��كرات ومخازن لألسلحة ومتارس 

م��ن خاللها قنص املدنيني بطريقة همجية ومجردة من 

القي��م األخالقية واإلنس��انية ومن ث��م تدعي أن قوات 

التحالف هي التي قامت بذلك. 

وأك��د أن املنظ��امت الحقوقية الدولي��ة والعاملني عىل 

مستوى األرض يتعرضون لحالة من التضليل من عنارص 

التمرد. 

وحمل امليليش��يا االنقاليية ومن يقف معها املس��ؤولية 

الكاملة نتيجة ما آل��ت إليه األوضاع مؤخراً يف مختلف 

املحافظات من خالل مامرس��تها الخاطئة والالمس��ؤولة 

ض��د املدنيني ومؤسس��ات الدولة واعتقالها التعس��في 

ال��ذي ط��ال كاف��ة املعارضني له��م وقهرها الس��يايس 

واالجتامعي بحق ابناء اليمن الذي تس��بب يف جر البالد 

اىل أتون حرب وعنف مدمرة. 

حركة املالحة يف موانئ ومطار عدن تسري بصورة اعتيادية
أك��د وزير النقل اليمني م��راد الحاملي أن العمل يف موانئ 

عدن يس��ري بوت��رية اعتيادي��ة وخطوات متس��ارعة .. وأن 

تنامي حركة النش��اط املالحي تب��رش بتعايف املالحة وعودة 

أمجاد موانئ عدن وسمعتها الطيبة عىل املستوى االقليمي 

والدويل . 

وأوض��ح الحاملي يف تريح لوكالة األنباء اليمنية أن وزارته 

تعك��ف حاليا ع��ىل إعداد ع��دد من التداب��ري والخطوات 

الطموحة لتنش��يط حركة النقل يف املحافظات املحررة ويف 

مقدمتها عدن بالتنسيق مع األشقاء واألصدقاء . 

وأك��د أن زي��ارة الرئيس عبدربه منصور ه��ادي مؤخرا اىل 

مط��ار عدن ال��دويل وغريه من املراف��ق باملحافظة أعطت 

دافعا معنويا للجميع للسري قدما نحو إعادة تطبيع الحياة 

يف محافظة ع��دن وعودة العمل اىل مختلف املؤسس��ات 

الحكومية. 

وأش��ار إىل إس��تئناف عم��ل مطار عدن ال��دويل من خالل 

الرح��الت املنتظمة التي ب��دأت يف إط��ار تنظيم وجدولة 

الرحالت األس��بوعية واليومية إىل عدد من الوجهات والتي 

منها رحلتان إسبوعيا اىل العاصمة األردنية .. وقريبا ستكون 

بصورة يومية .. ولفت إىل أن أعامل الصيانة وإعادة تأهيل 

بعض ص��االت و منش��آت املطار ال تتقاطع مع إنس��يابية 

الرحالت الجوية املعدة سلفا. 
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دعا نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح اإلتحاد 

األورويب إىل مس��اندة الجه��ود الدولية إليقاف نزيف الدم 

والدم��ار الذي تس��ببت به املليش��يا االنقالبي��ة يف اليمن 

وتقديم املزيد من املس��اعدات اإلغاثية للش��عب اليمني 

ملواجهة األوضاع اإلنسانية الصعبة. 

جاء ذلك لدى لقائه يف 16 يناير املايض يف الرياض بس��فرية 

االتح��اد األورويب لدى اليمن بتينا موش��ايت والذي جرى 

خالله مناقشة مستجدات األوضاع يف اليمن. 

وأكد بحاح أن املخرج الوحيد للعملية السياسية هو تنفيذ 

الق��رارات األممي��ة ذات الصلة باليمن وعىل رأس��ها قرار 

مجلس األمن الدويل رقم / 2216 / وما نصت عليه املبادرة 

الخليجية ومخرجات مؤمتر الحوار الوطني ..مش��ريا إىل أن 

الحكوم��ة اليمنية تبذل ما بوس��عها لوضع حد ملا تقوم به 

مليش��يا الحويث وصالح االنقالبية من ح��رب همجية ضد 

ابناء الشعب اليمني يف الداخل. 

م��ن جانبها أك��دت املس��ؤولة األوروبية وق��وف االتحاد 

األورويب مع الرشعية يف اليمن .. معربة عن استنكار اإلتحاد 

ملا تقوم به املليش��يا االنقالبية من تجاوزات بحق املدنيني 

مؤك��دة دعم االتح��اد األورويب ملس��اعي املبعوث األممي 

اس��امعيل ولد الش��يخ أحمد إلنجاح مهامه يف التوصل اىل 

تسوية سياس��ية توقف الحرب وتعيد األمن واالستقرار اىل 

كافة ربوع اليمن . 

بحاح يدعو االحتاد االوربي إليقاف نزيف الدم باليمن

قوى سياسية مينية تطالب األمم املتحدة بالتدخل 
الفوري لفك احلصار عن تعز

طالب��ت الق��وى السياس��ية اليمنية األم��م املتحدة 

بالتدخل الف��وري لفك الحصار عن مدينة تعز إنقاذا 

ألهلها من املجاعة جراء الحصار القاتل الذي يتعرض 

له أربعة ماليني شخص عىل يد مليشيا الحويث وصالح 

االنقالبية. 

وأكدت القوى السياسية اليمنية املتمسكة بالقرارات 

الدولية واملطالبة بتنفيذها ويف مقدمتها القرار 2216 

يف رس��الة مش��رتكة بعثت بها يف 9 يناي��ر املايض إىل 

أمني عام األم��م املتحدة بان يك مون أن تدخل األمم 

املتح��دة لفك الحصار عن تعز س��يكون له دور مهم 

يف دعم الجولة املقبلة من املشاورات الخاصة بتنفيذ 

القرار 2216 وتيسري انعقادها يف أجواء مناسبة تدعم 

جهود تحقيق االستقرار يف اليمن. 

وأشارت الرسالة إىل بيان مجلس األمن الصادر يف 23 

ديس��مرب املايض والذي طالب مليشيا الحويث وصالح 

االنقالبية بف��ك الحصار عىل امل��دن اليمنية وخاصة 

تعز الت��ي ال تزال تتعرض حتى هذه اللحظة ألس��وأ 

أن��واع القص��ف واالعتداء مبختلف األس��لحة الثقيلة 

واملتوسطة والخفيفة من قبل املليشيا االنقالبية. 

وأوضح��ت الرس��الة - الت��ي اوردته��ا وكال��ة األنباء 

السعودية - أن املليشيا االنقالبية قامت يوم األربعاء 

30 ديس��مرب بقصف مستش��فى الث��ورة العام الذي 

يعد آخر املستش��فيات العامل��ة يف املدينة وتدمريه 

يف عمل وحيش وإجرامي غري مس��بوق يتناىف والقيم 

اإلنس��انية.. مؤكدة وصول األوضاع اإلنسانية يف تعز 

من السوء واملأساوية إىل حد يصعب تحمله. 

واتهم��ت القوى اليمنية وعددها 14 مكونا سياس��يا 

اإلنقالبيني باإلستيالء عىل املعونات اإلنسانية املقدمة 

من األمم املتحدة وعدم وصولها إىل مستحقيها مبينة 

أن انع��دام املواد الغذائية واألدوية تس��بب يف موت 

الكثري من املدني��ني يومياً نتيج��ة للحصار والقصف 

الوح��يش الذي تق��وم به ميليش��يا الح��ويث وصالح 

االنقالبية. 
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دش��نت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت املرشوع الس��ادس 

لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ 

العام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيس��ة 

املجلس األعىل لألمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة 

الهالل األحمر والذي تضمن إنشاء / 50 / سدا يف مديرية 

رصد لتجمي��ع مياه األمطار واالس��تفادة منها خالل أيام 

الس��نة وذلك ضمن توجيهات س��موها بتحس��ني أوضاع 

املتأثرين من األحداث يف اليمن و تخفيف معاناتهم . 

وأك��دت هيئة الهالل األحمر يف بي��ان صحفي ان العمل 

يف املش��اريع التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك يسري عىل قدم وساق .. مشرية إىل أن تلك املشاريع 

درست بعناية و تلبي احتياجات الساحة اليمنية يف عدد 

من املحاور املهمة و الحيوية . 

وقال��ت الهيئة إن توفري مصادر املياه يف اليمن يف الوقت 

الراهن يعترب من األولويات لتيس��ري حياة س��كان القرى 

واملناطق النائي��ة التي تواجه الكثري م��ن التحديات ويف 

مقدمتها مياه الرشب . 

وتبعد مديرية رص��د 200 كيلو مرت من محافظة عدن و 

تشتهر تلك املناطق بشح األمطار وطول موسم الجفاف ما 

تسبب يف نزوح أعداد كبرية من السكان املحليني هناك إىل 

املناطق األخرى ويس��تفيد من املرشوع آالف األرس التي 

تواجه معاناة كبرية يف سبيل الحصول عىل احتياجاتها من 

املياه الصالحة وتبلغ الطاقة االستيعابية لكل سد 20 مرتا 

مكعبا من مياه األمطار . 

يذكر أن مبادرة س��مو الش��يخة فاطمة بن��ت مبارك يف 

اليمن تضمنت توفري الدعم الالزم لخمسة عرش مرشوعا 

يف ع��دن و املحافظ��ات املج��اورة يف عدد م��ن املحاور 

املهمة كالصحة و التعلي��م وتعزيز قدرات املرأة اليمنية 

و تأهيل املعاقني وتحس��ني خدمات املي��اه و الكهرباء و 

برامج اإليواء ودعم اس��تقرار األرس و البدو الرحل خاصة 

يف املناطق الساحلية . 

وأع��رب ع��دد من األه��ايل يف تل��ك الق��رى اليمنية عن 

ش��كرهم وتقديرهم لسمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك 

ع��ىل مبادرته��ا بتأهيل الس��دود لتجميع مي��اه األمطار 

و االس��تفادة منها خالل أيام الس��نة وحفظها من الهدر 

..مؤكدي��ن أن تلك املب��ادرة متثل نقل��ة نوعية و خطوة 

متقدم��ة يف جهود اله��الل األحم��ر اإلم��ارايت التنموية 

عىل الس��احة اليمنية يف الوقت الراه��ن و التي مل تغفل 

جوانب الحياة الرورية يف الصحة و التعليم و الخدمات 

األساسية ..وأشاروا إىل أن املبادرة تساهم أيضا يف استقرار 

األرس يف مناطقه��ا األصلية بدال ع��ن الهجرة و النزوح إىل 

مناطق أخرى بحثا عن املياه التي هي أساس الحياة .

هيئة الهالل األحمر تدشن املشروع السادس ألم اإلمارات 
لصالح املتأثرين من األحداث يف اليمن 
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قدم��ت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت الدفعة الثانية من 

املعدات واألجهزة واملواد الخام ملركز األطراف الصناعية 

والعالج الطبيعي يف عدن ضمن جهودها لتعزيز قدرات 

املرك��ز ومتكين��ه من القي��ام بواجبه يف توف��ري األطراف 

الصناعية ملصايب األحداث يف اليمن. 

وق��ال عبد الل��ه القي��ي رئيس املرك��ز إن الدعم 

اإلمارايت الكبري يف املجال الطبي أسهم بشكل واضح 

يف تحس��ني الوضع الصحي خاصة بالنس��بة لذوي 

االحتياجات الخاصة. 

وذكر يف كلمة له اثناء تسليم املواد للمركز بحضور عدد 

من املس��ؤولني اليمني��ني وممثيل هيئ��ة الهالل األحمر 

اإلمارايت أن املركز استقبل أكرث من 120 من ذوي اإلعاقة 

نتيجة األحداث الجارية ويعمل بدعم متواصل من دولة 

اإلم��ارات عىل صناعة األطراف ملس��اعدتهم عىل تجاوز 

ظروف اإلعاقة ومامرسة حياتهم بشكل طبيعي. 

وكان��ت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت قد قامت مؤخرا 

بإعادة تأهيل مركز األطراف الصناعية وتش��غيله بعد 

أن توقف عن العمل فرتة من الزمن بس��بب األحداث 

وشح اإلمكانات. 

وأك��دت الهيئ��ة يف بيان صحفي أن تحس��ني الخدمات 

العالجي��ة والطبية ل��ذوي االحتياج��ات الخاصة تعترب 

من ضمن أولوي��ات الهيئة إلعادة الحي��اة إىل طبيعتها 

وم��ا كانت علي��ه قبل األزمة .. مش��رية إىل أن جهودها 

يف تحس��ني أداء القط��اع الطبي بص��ورة عامة يف اليمن 

تتضمن عددا من املحاور منها تعزيز قدرات مراكز ذوي 

االحتياجات الخاصة وتوفري متطلباتها للقيام بدورها يف 

خدمة هذه الرشيحة الهامة يف املجتمع . 

وقالت الهيئ��ة إن األحداث الجارية يف اليمن تس��ببت 

يف ازدياد نس��بة اإلعاقات الحركية خاصة بني الش��باب 

م��ا حدا بالهيئة لتوفري األجهزة التعويضية ودعم املراكز 

والعيادات التي تقدم خدماتها يف هذا الجانب الحيوي. 

وأش��ارت إىل أن الساحة اليمنية تحتاج بشدة ملثل هذه 

الربامج التي تساهم يف تخفيف وطأة املعاناة عن كاهل 

ضحايا اإلصابات واإلعاق��ات الناجمة عن رضاوة األزمة 

اليمنية الراهنة. 

ولف��ت إىل أن هن��اك لجان��ا متخصصة ت��درس بعناية 

أولويات واحتياجات هذا القطاع الحيوي والهام ورفعها 

يف شكل تقارير عاجلة للهيئة لتوفريها . 

وأكدت أن خططها يف هذا الصدد تسري عىل قدم وساق 

بفض��ل تضافر الجه��ود وتعاون الجميع م��ع الهيئة يف 

تحقيق رسالتها اإلنسانية عىل الساحة اليمنية. 

هيئة الهالل األحمر اإلماراتي تقدم معدات ومواد خام 
ملركز األطراف الصناعية يف عدن
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نفذت هيئة اله��الل األحمر اإلمارايت املرشوع الس��ابع 

لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ 

العام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيسة 

املجل��س األعىل لألموم��ة و الطفولة الرئيس��ة الفخرية 

للهيئ��ة .. يف اليمن واملتمث��ل يف تأهيل ودعم عدد من 

جمعيات رعاي��ة ذوي االحتياجات الخاصة يف محافظة 

عدن وذلك ضمن عدد من املش��اريع التنموية الحيوية 

الت��ي وجهت بها س��موها لتعزيز القدرات و تحس��ني 

الخدمات يف عدد من املجاالت الرورية . 

وش��ملت عملي��ات التأهي��ل و الدعم جمعي��ة الفجر 

الجدي��د للطفل املعاق و جمعية أطفال عدن للتوحد و 

جمعية الحياة للتدخل املبكر . 

وتضمنت خط��ة الهيئة يف هذا الص��دد تأهيل وترميم 

املباين و مرافقها وس��احاتها الرتفيهية األخرى من ألعاب 

و حدائق داخلية وخارجية تراعي احتياجات هذه الفئة 

و تساهم يف الرتويح عن األطفال إىل جانب توفري األثاث 

املناس��ب و الوس��ائل التعليمية املعنية بتطوير قدرات 

ذوي االحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم وترغيبهم يف 

عملية التعلم إىل جانب تعزيز الش��عور لديهم باالنتامء 

إىل الوسط املحيط بهم ومواكبة الطرق الحديثة يف هذا 

الن��وع م��ن التعليم النوعي واملتخصص .. كام ش��ملت 

املبادرة تزويد الجمعيات باملواد الغذائية لتوفري وجبات 

اإلفطار لألطفال. 

و قال محافظ عدن العميد عيدروس قاسم الزبيدي إن 

املش��اريع اإلنس��انية التي تنفذها سمو الشيخة فاطمة 

بنت مب��ارك يف عدن مح��ل تقدير الس��لطات املحلية 

وجميع أبناء املحافظة خصوصا املشاريع التي تستهدف 

ذوي االحتياجات الخاصة . 

وع��رب عيدروس الزبي��دي عن امتن��ان املحافظة للدور 

اإلنس��اين الذي تقوم به دولة اإلم��ارات ممثلة بالهالل 

األحمر اإلمارايت الذي أعاد لعدن الحياة بعد ش��هور من 

الدمار الذي خلفته مليشيات الحويث واملخلوع صالح . 

و قالت عبري اليوسفي رئيس جمعية أطفال عدن للتوحد 

إن الدعم الكبري الذي قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك للجمعية سيسهم بش��كل كبري يف تنمية وتطوير 

العمل يف املركز مام سينعكس إيجابا عىل تنمية قدرات 

أطفال التوحد وذوي االحتياجات الخاصة . 

و ش��ملت مشاريع سمو الش��يخة فاطمة اعادة تأهيل 

جمعية ع��دن للتوحد وجمعية الحي��اة للتدخل املبكر 

وجمعية الفجر الجديد للطفل املعاق وتزويد الجمعيات 

بالتجهيزات والوسائل التعليمية املعنية بتطوير قدرات 

ذوي االحتياج��ات الخاص��ة وتنمية مهاراتهم الحس��ية 

واإلدراكية . 

و وجدت مبادرة س��مو الش��يخة فاطم��ة بنت مبارك 

» أم االم��ارات » يف هذا الصدد تقدي��را كبريا من ذوي 

األطفال واملس��ؤولني و املجتمع املح��يل خاصة أن تلك 

الجمعي��ات واجهت تحديات كث��رية يف توفري الخدمات 

املطلوبة لألطفال املنتسبني إليها نسبة للظروف الجارية 

حاليا يف اليمن وكانت كغريها من املؤسسات االجتامعية 

األخرى التي توقف نش��اطها لفرتة طويلة بسبب األزمة 

هيئـة الهالل األحمر تنفذ املشروع السابع للشيخة فاطمـــــــــــــة يف اليمن واخلاص بدعم جمعيات رعايـة املعوقني 

هيئــة الهــالل األحمــر تنفــذ املرحلـة الثانيــــة من عمليــــــــــــــات تأهـــيل مستشفــى اجلمهوريـــة يف عــــدن
تنف��ذ هيئ��ة الهالل األحمر اإلم��ارايت املرحل��ة الثانية من 

عمليات تأهيل مستشفى الجمهورية يف مدينة عدن وذلك 

بع��د افتت��اح املرحلة األوىل التي ش��ملت ترمي��م وصيانة 

الطابق��ني األول والثاين يف املستش��فى الذي يعترب من أكرب 

وأهم املؤسسات الصحية يف محافظة عدن.

وسلمت هيئة الهالل األحمر اليوم خمس ثالجات ملرشحة 

املستش��فى فبجان��ب عملي��ات الصيانة والتأهي��ل التي 

تس��ري عىل قدم وس��اق تعمل الهيئة عىل تعزيز إمكانات 

املستشفى الطبية وقدراته اللوجستية ..

وكانت الهيئة قدمت مؤخرا الدفعة الثانية من املعدات 

الطبي��ة ملستش��فى الجمهوري��ة واملراك��ز الصحية يف 

ع��دن ..كام وفرت كمي��ات كبرية من أدوي��ة الرسطان 

للمستش��فيات يف لحج وأب��ني والضالع وتع��ز .. وذلك 

ضم��ن جهودها لتحس��ني أوج��ه الرعاي��ة الصحية يف 

اليمن ودعم خدمات القط��اع الصحي الذي يعترب أكرث 

املجاالت تأثرا باألزمة الراهنة لذلك أولته الهيئة اهتامما 

خاصا ووضعت يف س��بيل ذلك خط��ة طموحة لتأهيل 

املستش��فيات و تجهيزها وتعزي��ز قدرتها للتغلب عىل 

التحديات التي تواجهها يف الوقت الراهن.

وبحضور عدد من املس��ؤولني يف مستشفى الجمهورية 

وممث��يل هيئ��ة اله��الل األحمر اإلم��ارايت تم تس��ليم 

الثالجات ملرشحة املستشفى والتي تم توفريها بناء عىل 

طلب إدارة املستشفى .

وأكدت هيئة الهالل األحمر أن تحس��ني الخدمات الصحية 

يف اليمن يف املرحلة الراهنة تعترب من ضمن أولويات الهيئة 

إلعادة الحي��اة إىل طبيعتها وما كانت علي��ه قبل األزمة .. 

مش��رية إىل أن جهودها يف تحس��ني أداء القطاع الطبي يف 

اليمن تتضمن عددا من املحاور منها أوال الجانب اإلنشايئ 

وإعادة إعامر البنية التحتية والذي يش��مل تأهيل وصيانة 

املستش��فيات واملؤسس��ات الصحية التي تأثرت باألحداث 

وجعله��ا مكانا مالمئا لتقديم الخدم��ات الطبية الالزمة إىل 

جان��ب توفري الخدمات اللوجس��تية األخرى من س��يارات 

إس��عاف و مول��دات كهرب��اء و خدمات املي��اه و الرف 

الصح��ي ومن ثم تجهيز املستش��فيات باألجهزة واملعدات 

الطبية ومدها باألدوية و املستلزمات الرورية األخرى .

وأش��ارت إىل أن الس��احة الصحية يف اليمن تش��هد ش��حا 
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يف األدوي��ة و امل��واد الطبية املنقذة للحي��اة .. محذرة من 

تفاقم األوضاع الصحية يف حالة تعذر الحصول عىل الرعاية 

الطبية الالزمة ملحتاجيها يف مختلف املحافظات اليمنية .

وقالت إنها تدرك املخاط��ر الناجمة عن هذا الوضع لذلك 

ت��درس فرق الهيئ��ة املوجودة حاليا عىل الس��احة اليمنية 

بعناي��ة أولويات واحتياجات ه��ذا القطاع الحيوي و الهام 

ورفعها يف شكل تقارير عاجلة للهيئة لتوفريها .

وأكدت أن خططها يف هذا الصدد و التي تستهدف تأهيل 

وتجهي��ز / 14 / مرفق��ا صحي��ا منها خمس مستش��فيات 

كربى و تس��ع عيادات ومراكز صحية تسري عىل قدم وساق 

بفضل تضافر الجهود وتعاون الجميع مع الهيئة يف تحقيق 

رسالتها اإلنسانية عىل الساحة اليمنية.

هيئـة الهالل األحمر تنفذ املشروع السابع للشيخة فاطمـــــــــــــة يف اليمن واخلاص بدعم جمعيات رعايـة املعوقني 
الراهن��ة وتلقت هيئة الهالل األحمر نداءات إنس��انية 

من األهايل إلعادة الحياة إىل ه��ذه الروح التعليمية 

الهامة و الحيوية . 

وأعرب أولياء أمور األطفال عن بالغ امتنانهم وتقديرهم 

ملبادرة س��مو الش��يخة فاطم��ة الس��خية والتي تؤكد 

حرص س��موها عىل االهتامم به��ذه الرشيحة و تقديم 

املساعدة ألضعف الفئات املجتمعية والتي هي بحاجة 

ماس��ة للدعم و املس��اندة واهتاممها بتخفيف آالمهم 

ومعاناته��م مؤكدي��ن أن مبادرة س��موها تعيد الروح 

و الحيوي��ة لهذه الجمعيات املتخصص��ة و التي تعنى 

برعاية ذوي االحتياجات الخاصة وتخدم فئة غالية عىل 

قلوب الجميع و تس��عد الكث��ري من األرس التي ال قدرة 

له��ا عىل توفري رعاية خاصة ألطفالها الذين يعانون من 

تحديات اإلعاقة . 

وتقدمت إحدى النساء وهي أم لطفل توحدي باسمها 

وباسم جميع أهايل األطفال املصابني بالشكر و التقدير 

واالمتنان إىل س��مو الش��يخة فاطمة بن��ت مبارك عىل 

ه��ذه املبادرة الس��خية والكرمية املوجه��ة لهذه الفئة 

العزي��زة والغالية األمر الذي س��يكون له أثره البالغ يف 

وضع حد ملعاناة األهايل واملعاقني معا. 

كانت سمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك » أم اإلمارات 

» قد وجه��ت هيئة اله��الل األحمر بتنفي��ذ عدد من 

املش��اريع التنموي��ة يف ع��دن و املحافظ��ات املجاورة 

لتحس��ني خدم��ات األموم��ة و الطفول��ة يف اليمن يف 

مجاالت حيوية كالصح��ة و التعليم و خدمات املياه و 

الكهرب��اء تعزيز قدرات امل��رأة اليمنية إىل جانب دعم 

قضاي��ا ذوي االحتياج��ات الخاص��ة وبعض املش��اريع 

اإلنسانية األخرى . 

هيئــة الهــالل األحمــر تنفــذ املرحلـة الثانيــــة من عمليــــــــــــــات تأهـــيل مستشفــى اجلمهوريـــة يف عــــدن
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الهـالل األحمـر االماراتـي تفتتح مشروع تأهيل وتأثيث سكــــــــــن طالب شـــبوة يف حمافظـــة عــــدن  

هيئــة الهــالل األحمـر االمـاراتـــي تـوزع 40 ألـف سـلة غذائيــــــــــــة على ســـكان وادي حضـــرمـــــوت

افتتحت هيئة اله��الل األحمر يف 18 يناير املايض مرشوع 

تأهيل وصيانة وتأثيث سكن طالب محافظة شبوة الذين 

يدرس��ون يف محافظة عدن وذلك ضمن مبادرات س��مو 

الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام 

الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيسة املجلس 

األع��ىل لألمومة والطفولة الرئيس��ة الفخرية لهيئة الهالل 

األحمر لتحس��ني الخدمات الصحية والتعليمية واإليوائية 

للمتأثرين من األحداث يف اليمن ويس��تفيد منه 190 من 

طالب السكن الداخيل يف املحافظة. 

وتضمن املرشوع صيانة املبنى ومرافقه الصحية والخدمية 

وتجدي��د األث��اث و الف��رش وتزوي��ده بخزان��ات املياه 

والثالج��ات إضافة إىل تجهيز "خترب للحاس��وب مع توفري 

أجهزة كمبيوتر و جهاز عرض " داتاش��و" مع توفري جميع 

مستلزمات املخترب . 

حر مراسم افتتاح مرشوع س��كن الطالب عبدالله عىل 

الني محافظ شبوة و عدد من املسؤولني اليمنيني . 

وأشاد الني مببادرات س��مو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

النوعية عىل الساحة اليمنية مؤكدا أنها تساهم يف تحسني 

الخدم��ات الرورية خاصة يف املج��ال األكادميي وإعادة 

الحياة إىل ما كانت عليه قبل األحداث.. وقال إن مرشوع 

تأهيل الس��كن الداخيل للطالب يوفر بيئة أفضل وظروفاً 

مالمئة لتحصيلهم األكادميي ويعمل عىل استقرار مسريتهم 

التعليمية رغم الظروف التي متر بها اليمن حاليا. 

وأكدت هيئ��ة الهالل األحمر يف بي��ان صحفي أن العمل 

يف املش��اريع التي وجهت بها س��مو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك يس��ري عىل قدم وساق مشرية إىل أنه تم حتى اآلن 

افتتاح س��بعة مش��اريع من أصل 15 مرشوعا وجهت بها 

س��موها تضمنت ع��ددا من املج��االت الحيوية كالصحة 

والتعلي��م وخدم��ات املي��اه و الكهرب��اء وتعزيز قدرات 

امل��رأة اليمنية من خالل دعم الجمعيات واملنظامت ذات 

كثفت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت برامجها اإلنس��انية 

وعملياته��ا اإلغاثية لس��كان وادي حرموت يف اليمن 

وواصلت فرق الهيئة التطوعية عمليات توزيع 40 ألف 

س��لة غذائية عىل املتأثرين من األحداث الجارية هناك 

وذل��ك ضمن جهود الهيئة لس��د الفج��وة الغذائية يف 

املحافظات اليمنية . 

وق��ال بيان للهيئة انه تم توزي��ع الطرود الغذائية عىل 

آالف األرس واحتوى الطرد الغذايئ الواحد عىل 20 كجم 

م��ن األرز و25 كجم من الس��كر و25 كجم من الدقيق 

إضافة إىل ست عبوات من الزيوت ويلبي الطرد الواحد 

احتياجات األرسة متوسطة العدد ملدة شهر . 

وذك��ر البيان ان ممث��يل الهالل األحمر اإلم��ارايت قاموا 

بحضور عصام حربيش الكثريي وكيل محافظة حرموت 

لشؤون مديريات الوادي والصحراء وعدد من املسؤولني 

اليمنيني بتوزيع املساعدات الغذائية عىل املستهدفني يف 

املحافظة ومديرياتها. 

وأكدت هيئة اله��الل األحمر اإلمارايت يف بيانها أن هذه 

املس��اعدات تأيت اس��تكامال للربامج اإلغاثية التي بدأتها 

من��ذ اندالع األزمة يف اليمن لتخفيف املعاناة عن كاهل 

املتأثرين وتحس��ني أوضاعهم اإلنس��انية كام تأيت ضمن 

الهيئة املستمرة لتوفري الغذاء الكايف لسكان املحافظات 

اليمني��ة الت��ي تش��هد نقصا يف ه��ذا الجانب بس��بب 

األح��داث الجارية هناك وتلبي��ة احتياجاتهم من املواد 

الغذائية الرورية نظرا لش��حها وعدم توافر الس��يولة 

املالي��ة لرشائها لدى األرس املتررة و تخفيف تداعيات 

األزم��ة التي تركت أث��را عميقا يف حياة الن��اس وواقعاً 

صعباً يواجهونه نتيجة صعوبة سبل كسب العيش . 

وقالت إنها س��ارعت لت��دارك األوضاع ع��رب حزمة من 

املش��اريع اإلغاثية والتنموي��ة لتلبي��ة احتياجات أبناء 

وادي حرم��وت ومس��اعدتهم عىل تج��اوز ظروفهم 
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الراهن��ة تعزيزا لدور اإلمارات الحي��وي يف هذا الوقت 

تجاه الوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق . 

وحرصت الهيئة كذلك عىل تكوين فرق ميدانية يف كافة 

االحياء واملناطق املس��تفيدة عىل ش��كل لجان يراس��ها 

مندوبو االحياء لتسهيل وصول املعونات اىل مستحقيها 

بحسب التقييم واالحصائيات التي تم رفعها مسبقا من 

قبل لجان املس��ح امليداين التي ضمت ممثلني من ابناء 

تلك املناطق . 

وأش��اد وكيل محافظ��ة حرموت بال��دور الكبري الذي 

تضطل��ع ب��ه هيئة اله��الل األحم��ر اإلمارايت لتحس��ني 

الخدمات الروري��ة يف حرموت واملحافظات األخرى 

مقدما الشكر والتقدير لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

حكومة وش��عبا عىل وقفتها األصيلة مع الشعب اليمني 

يف ظروفه الراهنة مشريا إىل العديد من الربامج اإلنسانية 

التي نفذتها هيئة الهالل األحمر خالل األش��هر املاضية 

والت��ي تضمنت توزي��ع املعونات الغذائي��ة إىل جانب 

دعمه��ا لقطاعات حيوية كالصح��ة والتعليم و خدمات 

املي��اه و الكهرب��اء وغريها من األعامل اإلنس��انية التي 

ساهمت يف تخفيف معاناة سكان تلك املحافظات . 

م��ن جانب��ه أعرب ممثل اله��الل األحمر اإلم��ارايت عن 

تقدير الهيئة للتس��هيالت التي تقمها السلطات اليمنية 

املحلي��ة ب��وادي حرموت النج��از مهامها اإلنس��انية 

والقيام بدورها عىل الوجه األفضل تجاه املستهدفني من 

برامج الهيئة وعملياتها اإلغاثية و التنموية . 

وق��ال إن تضافر الجهود و تكاملها بني الجانبني أدى إىل 

تحسني اس��تجابة الهيئة لألوضاع اإلنسانية يف املحافظة 

مش��ريا إىل أن عملي��ات التوزيع ستس��تمر خالل األيام 

القادمة لتشمل املديريات األخرى يف حرموت. 

الهـالل األحمـر االماراتـي تفتتح مشروع تأهيل وتأثيث سكــــــــــن طالب شـــبوة يف حمافظـــة عــــدن  

هيئــة الهــالل األحمـر االمـاراتـــي تـوزع 40 ألـف سـلة غذائيــــــــــــة على ســـكان وادي حضـــرمـــــوت

النفع العام التي تنتمي إليها النساء اليمنيات وتوفر لهن 

مش��اريع إنتاجية صغ��رية إىل جانب برام��ج تأهيل ذوي 

االحتياجات الخاصة. 

ويف محور آخر تضمنت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت 

مب��ارك يف عدن واملحافظات املجاورة تحس��ني الخدمات 

اإليوائية يف املناطق النائية و التجمعات السكانية املتنقلة 

ودعم عملية استقرار األرس و البدو الرحل . 

وأع��رب عدد م��ن طالب محافظ��ة ش��بوة يف عدن عن 

ش��كرهم وتقديرهم لسمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك 

عىل مبادرتها تحس��ني البيئة الدراس��ية لهم و دعم سبل 

اس��تقرارهم و تحصيلهم األكادميي .. مؤكدين أن املبادرة 

وضعت ح��دا ملعاناتهم يف عدم االس��تقرار خاصة وأنهم 

يأت��ون من مناطق متفرقة يف محافظة ش��بوة ويواجهون 

صعوب��ات كثرية يف الوصول إىل مؤسس��اتهم التعليمية يف 

عدن يف ظل الظروف الراهنة . 

وتقدموا بالش��كر أيضا لهيئة اله��الل األحمر التي أنجزت 

م��رشوع التأهيل يف زم��ن وجيز حرصا منه��ا عىل توفري 

املن��اخ الدرايس املالئم لهم ، وتذليل العقبات التي تواجه 

مسريتهم التعليمية . 

كان��ت هيئة الهالل األحم��ر اإلمارايت ق��د أعلنت مؤخرا 

ع��ن بدء العم��ل يف مرشوع تأهيل س��كن الطالب ضمن 

مبادرات سمو الشيخة فاطمة بني مبارك وذلك بعد تلقيها 

عددا من املناشدات من ذوي الطالب واملسؤولني اليمنيني 

ب��رورة تبن��ي املرشوع نس��بة ألهميت��ه ودوره يف حل 

ضائقة السكن التي يواجهها الطالب بعد أن أصبح املبنى 

غري صالح للس��كن نظرا لإلهامل واألرضار التي لحقت به 

وع��ىل الفور لبت الهيئة النداء ورشعت يف تنفيذ املرشوع 

ال��ذي تم إنجازه يف زمن وجيز ورأى النور اليوم لينعم به 

عرشات الطالب الذين تعرثت مس��ريتهم التعليمية خالل 

الفرتة املاضية بسبب عدم االستقرار . 
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أرست وكالة الدفاع الصاروخي مؤخراً عقداً بقيمة 528 ماليني 

دوالر عىل رشكة Lockheed Martin يف ش��هر ديس��مرب عام 

2015 إلنتاج وتس��ليم صواريخ اعرتاضية لنظام "دفاع املنطقة 

 Terminal High "النه��ايئ املحل��ق ع��ىل ارتفاع��ات عالي��ة

Altitude Area Defense (THAAD) system  وس��تقوم 

الصواري��خ االعرتاضية الجديدة بدعم ع��دد متزايد من أنظمة 

"دفاع املنطق��ة النهايئ املحلقة عىل ارتفاع��ات عالية" التابعة 

للجيش األمرييك.

ويُعد نظام دفاع املنطقة النهايئ املحلق عىل ارتفاعات عالية 

أحد العنارص األساس��ية ل نظام الدفاع الصاروخي الباليس��تي 

ويُعت��رب   ،Ballistic Missile Defense System :BMDS

نظام فع��االً للغاية لحامية الجيش األمري��يك وقوات التحالف 

والتجمعات الس��كانية م��ن املدنيني واملنش��آت الحيوية ضد 

أي هجوم بالصواريخ الباليس��تية القصرية إىل متوس��طة املدى 

.short-to medium-range ballistic missile attacks

ورصح ريتشارد ماكدانييل، نائب رئيس مجلس إدارة رشكة 

Lockheed Martin لنظام "دفاع املنطقة النهايئ املحلق عىل 

ارتفاع��ات عالية" THAAD، بأن صواريخنا االعرتاضية التابعة 

لنظام THAA تأيت عىل رأس تقنيات الدفاع الصاروخي بفضل 

م��ا تتمتع ب��ه من مميزات متط��ورة مثل ط��ول املدى وخفة 

الحرك��ة والدقة الش��ديدة، األم��ر الذي ميكنها م��ن تدمري أي 

صواريخ خطرية معادية اليوم وملدة طويلة يف املستقبل أيضاً".

وتس��تخدم صواريخ THAAD االعرتاضي��ة تقنية "اإلصابة 

املميت��ة" ”hit-to-kill” technology املتط��ورة ل��دى رشكة 

Lockheed Martin به��دف تدم��ري التهدي��دات الصاروخية 

داخ��ل املجال الجوي وخارجه. ويتمي��ز الصاروخ برسعة نرشه 

وخف��ة حركته وقدرته ع��ىل العمل بص��ورة متوافقة مع بقية 

عن��ارص نظام الدف��اع الصاروخي الباليس��تي BMDS األخرى 

مثل صواريخ "باتري��وت" Patriot/PAC-3 و Aegis وأنظمة 

ونظ��ام   forward-based sensors األمامي��ة  االستش��عار 

 Command, "القيادة والس��يطرة وإدارة املعركة واالتصاالت"

 Control, Battle Management and Communications

 THAAD وتأيت هذه الصواريخ الفريدة لتجعل نظام  system

إضافة مهمة لنظام  THAAD الدفاع الجوي والصاروخي عىل 

مستوى العامل.

وقد عمد الجيش األمرييك إىل تش��غيل البطارية الخامس��ة 

م��ن ب��ني س��بع بطاري��ات THAAD مربمج��ة يف نهاية عام 

2015 وقامت رشكة Lockheed Martin بتس��ليم الصاروخي 

االعرتايض THAAD املائ��ة يف مطلع عام 2015، وكانت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة أول رشيك خارجي يتقدم لرشاء نظام 

THAAD طبقاً لعقد فازت به الرشكة يف عام 2011.

شركة Lockheed Martin تتلقى عقداَ بقيمة 528 ماليني دوالر من وكالة 
الدفاع الصاروخي

البحرية املكسيكية تطلب شراء ثالث قطع للدوريات البحرية من طراز 
Damen Stan

وقع سالح البحرية املكسييك ومجموعة Damen Shipyards Group الهولندية 

مؤخ��راً عق��وداً لرشاء ثالث قط��ع للدوريات البحرية  بطول 42 م��رتاً لتنضم إىل 

 Damen Stan Patrol األس��طول الحايل، وس��يكون تصميم كل القطع من ن��وع

.4207

ويُعت��رب هذا العقد دلي��اًل عىل قوة ومتان��ة العالقات املس��تمرة بني البحرية 

املكسيكية ومجموعة Damen Shipyards Group، وستقوم البحرية املكسيكية 

Mexican Navy Yard ASTIMAR 1 in Tampico ببناء ثالث قطع بحرية من 

طراز SPa 4207 املعروفة يف املكس��يك تحت اس��م Ténochtitlan، فيام ستقوم 

مجموع��ة Damen Shipyards Group بتأم��ني املس��اعدة الهندس��ية والفنية 

واملواد، عالوة عىل تدريب أطقم املالحة.

وس��تحمل القطع البحرية أسامء املواقع التاريخية املكسيكية، ومن املتوقع أن 

يتم تدش��ينها يف وقت الحق من العام الج��اري. وبانضامم القطع البحرية الثالث 

سيصل العدد اإلجاميل للقطع البحرية من فئة Ténochtitlan إىل 10 قطع.

 Damen Coastal and Offshore Patrol ومن الجدي��ر بالذكر أن مجموعة

Vessels عملت لسنوات طويلة يف املياه الساحلية التابعة للواليات املتحدة وكندا 

وجامايكا وبربادوس وجزر البهاما وهندوراس والرأس األخرض وهولندا.
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اختيار شركة Northrop Grumman Corporation إلطالة عمر طائرات 
C-130 التابعة لسالح اجلو األمريكي

الخاص��ة  العملي��ات  قي��ادة  اختي��ار  وق��ع 

 Northrop Grumman األمريكية عىل رشك��ة

Corporation لتوريد أنظمة الوس��ائل املضادة 

املتط��ورة الخاصة بطائريت النق��ل AC-130J و 

.MC-130J

وينص العقد، الذي تبل��غ قيمته 32,8 مليون 

دوالر، ع��ىل قي��ام ش��عبة القي��ادة والس��يطرة 

واالس��تخبارات  والكمبيوت��رات  واالتص��االت 

واملراقبة واالس��تطالع C4ISR الخاصة بالشؤون 

 Northrop الربية واألجه��زة املالحية لدى رشكة

أنظم��ة  بتأم��ني   Grumman Corporation

 radio الوسائل املضادة العاملة بالرتدد الالسليك

frequency countermeasure systems لرصد 

ومتييز وتحدي��د موقع ومواجهة أي تهديد لهذه 

الطائرات.

ورصح جي��ف بالومبو، نائ��ب الرئيس ومدير 

 ،Northrop Grumman عام الش��عبة برشك��ة

بأن "األنظمة املس��تهدفة ترمي إىل رصد وتدمري 

أي تهديدات حالية تس��تخدم الرتدد الالس��ليك، 

فضالً عن متيزها باملرونة الالزمة التي متكنها من 

حامية طائراتنا الحربية املقاتلة ضد أي تهديدات 

جدي��دة". وأضاف أن "هذه األنظمة تعتمد عىل 

أنظمة حامية الطائرات الحالية التي تتمتع بثقتنا 

الكب��رية فيها، باإلضافة إىل الح��رص عىل اعتامد 

تصميم مفتوح يسمح بتطوير األنظمة مستقبالً 

بحيث تصبح أنظمة متعددة األطياف ومتعددة 

 multi-spectral, multi-function الوظائ��ف

capability ويعترب هذا األس��لوب أسلوباً فعاالً 

ومهامً بالنسبة إىل أنظمتنا، مام يؤدي إىل حامية 

اس��تثامرات العميل أثناء مراح��ل الرشاء األوىل 

لنظام الوس��ائل املضادة العاملة بالرتدد الالسليك 

 AFSOC مع تجهيز طائرات ،RFCM system

AC/MC-130 لخ��وض املعارك الجوية الصعبة 

يف املستقبل القريب".

شركة Rheinmetall تورد أنظمــــة الدفاع اجلوي للجيش
 امللكي التايلندي

 Rheinmetall أرىس الجيش املليك التايلندي، ألول مرة يف تاريخه، عقداً ضخامً عىل رشكة

لتأم��ني تكنولوجيا الدفاع الجوي. ويش��مل العقد، الذي تتج��اوز قيمته عدة ماليني من 

اليوروه��ات، توريد أربعة من أحدث أنظمة Skyguard. وميثل هذا العقد أهمية كبرية 

.Rheinmetall بالنسبة إىل رشكة

وس��تقوم رشكة Rheinmetall Air Defence -إحدى الرشكات التابعة للمجموع�ة- 

 Oerlikon يف س��ويرسا بتزويد تايلند بأربع�����ة أنظم����ة للتحكم يف الن��ريان من نوع

 Oerlikon GDF007 Twin ومثاني��ة مدافع رشاش��ة مزدوجة من ن��وع Skyguard 3

Guns عي������ار 35 ملليمرت. كام يش��م�����ل أمر ال��رشاء ذخرية االنفج������ار الج��وي 

airburst ammunition الت��ي جربته��ا واختربته��ا رشك��ة Rheinmetall، عالوة عىل 

خدمات إضافية أخرى.

وفي��ام يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي الت��ي تنتجها رشكة Rheinmetall، يعترب الجيش 

املل��يك التايلندي عميالً جديداً للرشكة يف قارة آس��يا يس��تخدم نظ��ام الدفاع الجوي من 

عيار 35 ملليمرت. ويف مجال تقنيات الدفاع الجوي املعتمدة عىل الرشاش��ات، تعترب رشكة 

Rheinmetall إح��دى ال��رشكات العاملية الرائدة واملورد الوحي��د ألنظمة إدارة املعركة 

وأنظم��ة التحكم يف النريان واملداف��ع اآللي��ة automatic cannon وقاذفات الصواريخ 

املتكاملة والذخرية Ahead ammunition  ومن بني نقاط القوة التي تتمتع بها الرشكة 

تطوير وتصنيع أنظمة الدفاع الجوي املتقدمة وأجهزة املحاكاة وأنظمة التدريب.
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شركة Saab تورد مركبات قتال إضافية للجيش األمريكي

ف��ازت رشك��ة Saab مؤخراً بفرص��ة تنفيذ الخياري��ن الرابع 

والخامس م��ن عقدها املمت��د لعدة س��نوات لتوريد نظام 

التدري��ب العاملة باللي��زر ملركبات القت��ال املدرعة التابعة 

للجيش األمرييك. وتبلغ قيمة هذه الطلبية، التي جرى توقيع 

عقدها يف شهر ديسمرب عام 2015، 32 مليون دوالر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد غري محدد املدة أو 

الكمية لتوريد جهاز محاكاة االشتباك التكتييك ملركبة القتال 

 Combat Vehicle Tactical Engagement Simulation

System : CVTESS للجي��ش األمرييك يف عام 2012، ونص 

العق��د عىل أمر ال��رشاء املذكور أع��اله باإلضافة إىل خيارات 

أخرى ميكن لرشكة Saab استغاللها ملدة خمس سنوات، األمر 

الذي قد يرفع القيمة اإلجاملية للصفقة إىل 90 مليون دوالر.

ومنذ ع��ام 2012 نجح جهاز محاكاة االش��تباك التكتييك 

ملركبة القت��ال CVTESS يف تزويد الجيش األمرييك بأحدث 

جي��ل من أجه��زة التدريب العاملة باللي��زر لتجهيز مركباته 

القتالي��ة املدرع��ة. ويؤمن الجه��از محاكاة عامل��ة بالليزر 

ش��ديدة الدقة ألس��لحة املركبة القتالية املستخدمة يف كافة 

 M-1 Abrams Main Battle الرئي��ي  القت��ال  دباب��ات 

Tank والطرازات املختلفة ملركبات القتال Bradley مبا فيها 

مركبات القوات املعادية.

ورصحت س��يندي ترينر، مديرة شعبة التدريب واملحاكاة 

برشك��ة Saab Defense and Security USA، ب��أن "جهاز 

مح��اكاة االش��تباك التكتييك ملركبة القت��ال CVTESS الذي 

تنتجه رشكة Saab يأيت عىل رأس التقنيات الخاصة بالتدريب. 

وبوجود أكرث من 3,000 مركبة عاملة لدى الجيش األمرييك، 

تفخر الرشكة باستمرارها يف تزويد الجيش بجهاز فعال لتلبية 

احتياجاته التدريبية".

ويتمي��ز جهاز محاكاة االش��تباك التكتي��يك ملركبة القتال 

CVTESS بس��هولة تركيبه وصيانته، األمر الذي يس��اهم يف 

خفض تكاليف وم��دة التدريب عىل مركب��ة القتال. كام أن 

س��يناريوهات الجهاز القتالية التي تتسم بالواقعية الشديدة 

متنح املت��درب الخربة الالزمة للتعامل مع س��احة العمليات 

بكل كفاءة وفعالية.

F135 توقعان اتفاقًا إلنتاج أجزاء احملرك KMWE و P&W شركتا
أرس��ت رشكة Pratt & Whitney، إحدى الرشكات التابعة 

لرشك��ة United Technologies Corp.، عقداً عىل رشكة 

KMWE / DutchAero لتصنيع أجزاء املحرك F135 الذي 

ميثل نظام الدفع propulsion system بالنس��بة إىل الجيل 

.F-35 Lightning II الخامس من الطائرة

وقد حصلت رشكة KMWE املتخصصة يف صناعة األجزاء 

الدقيق��ة، والتي تتخذ من مدينة أيندهوفن الهولندية مقراً 

له��ا، باإلضافة إىل رشكة DutchAero التابعة لها، عقد رشاء 

طويل األجل ملدة عرش س��نوات إلنتاج أجزاء املحرك املشار 

إليه. ويعكس هذا العقد قوة العالقة التي تجمع بني رشكتي 

Pratt & Whitney و KMWE / DutchAero، واملكان��ة 

الكبرية التي تتمتع به��ا رشكة KMWE / DutchAero يف 

F135 تصنيع املحرك

ورصح كليف س��تون، نائب رئيس مجل��س إدارة رشكة 

Pratt & Whitney Military Engines لربام��ج التطوير 

 KMWE / التج��اري والربام��ج الخارجي��ة، ب��أن "رشك��ة

DutchAero تتمتع مبكانة تنافس��ية يف األس��واق العاملية، 

ووقع عليها االختيار كأفضل رشكة موردة ألجزاء هذا املحرك، 

وس��تلعب الرشكة دوراً مهامً يف سلسة الطلب العاملي عىل 

املح��رك F135 بفض��ل محاوالتها املس��تمرة لخفض تكلفة 

." propulsion system نظام الدفع

وق��ال إدوارد فونك��ن، الرئي��س التنفي��ذي ملجموع��ة 

KMWE Group، إن "مساهمتنا يف املحرك F135 تتيح لنا 

إمكاني��ة تطوير تقنياتنا وقدراتنا يف مجال التصنيع الفضايئ 

الجوي، فضالً عن مساعدتنا يف تأمني فرص عمل يف الداخل 

وتطوير مهاراتنا يف املس��تقبل، وهي رشط أس��ايس لتطوير 

هذه الصناعة املحلية".

وتعت��رب هولن��دا، بوصفها واحدة من بني الدول التس��ع 

الرشكاء يف إنتاج الطائرة F-35، إحدى املشاركات الرئيسيات 

يف تطوي��ر وإنتاج ودعم برنامج الطائرة F-35 الذي س��يتم 

من خالله رشاء 37 طائرة من طراز F-35A عىل األقل.



قامت  رشك��ة Airbus Defence and Space بتطوير نظام 

مض��اد للطائرات بدون طيار يكتش��ف عمليات التدخل غري 

املرشوع��ة من الطائرات بدون طيار ف��وق املناطق الحيوية 

عرب مسافات بعيدة، كام يوفر  اإلجراءات اإللكرتونية املضادة 

التي تسهم يف التقليل من خطر األرضار الجانبية.

قال توماس مولر، رئيس خط أعامل اإللكرتونيات يف رشكة 

Airbus Defence and Space: "يف جمي��ع أنح��اء الع��امل، 

كش��فت الحوادث املرتبطة بالطائ��رات الصغرية بدون طيار 

املتاح��ة عاملياً عن وجود فجوة أمنية فيام يتعلق باملنش��آت 

الحيوي��ة، مثل الثكنات العس��كرية أو املطارات أو محطات 

الطاقة النووية، وباعتبارن��ا متخصصني يف مجال إلكرتونيات 

الدف��اع، ف��إن لدين��ا كل التقني��ات يف محفظتن��ا، واملعرفة 

اإلدماجي��ة الالزمة إلقامة نظام حامية رسيع االس��تجابة  مع 

انخفاض شديد يف معدالت اإلنذارات الكاذبة".

 ويوف��ر النظ��ام فعالية عالية جداً م��ن خالل الجمع بني 

بيانات االستشعار من مصادر مختلفة وأحدث عملية لدمج 

للبيانات وتحليل اإلشارات وتقنيات التشويش. وهو يستخدم 

رادارات تش��غيلية، وكامريات تعمل باألشعة تحت الحمراء، 

 Airbus Defence and Space وكاش��فات االتج��اه، م��ن

لتحدي��د الطائرات بدون طيار وتقييم 

التهدي��دات املحتملة منها يف نطاقات 

ترتاوح بني 5 و 10 كيلومرتات. واستناداً 

إىل مكتب��ة تهديدات واس��عة النطاق 

وتحليل يف الوقت الحقيقي إلش��ارات 

التحك��م، يقوم جهاز التش��ويش بعد 

ذلك مبقاطعة االتص��ال بني الطائرات 

ب��دون طي��ار والطي��ار و / أو نظامها 

املالحي.

وع��الوة ع��ىل ذلك، يقوم كاش��ف 

االتجاه بتتبع موقع قائد الطائرة الذي 

ميك��ن بعد ذل��ك إلقاء القب��ض عليه. 

ونتيج��ة لتكنولوجيا التش��ويش ذات االس��تجابة الذكية من 

تصنيع رشكة Airbus Defence and Space، تقوم إشارات 

التش��ويش فقط بحجب الرتددات ذات الصلة املس��تخدمة 

لتشغيل الطائرات بدون طيار، يف حني تبقى الرتددات األخرى 

يف الجوار ش��غالة. ومبا أن تكنولوجيا التش��ويش تحتوي عىل 

قدرات استقبال وإرسال متنوعة، فإنه يتم أيضاً اتخاذ تدابري 

أكرث تط��وراً، مثل تصنيف التحكم عن بع��د، ومحاكاة نظام 

تحديد املواقع العاملي. وهذا يسمح بتشويش فعال ومحدد، 

وكذلك استيالء مع السيطرة عىل الطائرات بدون طيار.

 وقد ت��م اختبار النظام املضاد للطائرات بدون طيار عىل 

 Airbus Defence and Space نط��اق واس��ع يف منش��آت

الخاصة، وأثناء العروض التقدميية للعمالء يف أملانيا وفرنس��ا. 

واعتامداً عىل تصميم الشكل املطلوب، فإنه سيكون مثة نظام 

تشغييل متاح اعتباراً من منتصف عام 2016.

شركة Airbus Helicopters تسلم أول طائرة مروحية سويدية من 
NH90 طراز
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وقع��ت رشك��ة Finmeccanica – Selex ES مذك��رة 

تفاهم مع رشك��ة Saab إلنتاج أنظم��ة الدعم العمليايت 

 Electronic Warfare الخاص��ة بالح��رب اإللكرتوني��ة

Operational Support :EWOS solutions  وس��ريكز 

التعاون يف مراحله األوىل عىل األس��واق التي تعمل فيها 

الرشكتان حيث متتل��كان قاعدة كبرية من العمالء، وذلك 

به��دف تقديم خدم��ة أكرث تكامالً. وتُع��د أنظمة الدعم 

العمليايت الخاصة بالحرب اإللكرتونية مزيجاً من وس��ائل 

دعم املهام mission support tools واألفراد والتدريب 

املتخصص واملرافق التي تسمح للمشغلني بالحصول عىل 

أفضل خدم��ة من أنظمة الح��رب اإللكرتونية. ويأيت كل 

منتج من منتجات الحرب اإللكرتونية التي تنتجها وقعت 

رشك��ة Finmeccanica – Selex ES مصحوب��ة بعب��وة 

.core support package دعم أساسية

 Finmeccanica – Selex ES وق��د قام��ت رشك��ة

بالفع��ل بتأمني تلك املنش��آت يف دول التصدير املختلفة 

اس��تناداً إىل خربتها الطويل��ة يف التعامل مع وزارة الدفاع 

الربيطانية. ورمبا ش��ملت قامئة العمالء يف املستقبل تلك 

الدول الت��ي وقع اختيارها عىل الطائ��رات ىالتي تنتجها 

.Saab رشكة

 Saab و Selex ES وم��ن الجدي��ر بالذكر أن رشكت��ي

رشيكت��ان اس��رتاتيجيتان بالفعل يف عدد م��ن املجاالت 

العس��كرية واألمني��ة. ومن أبرز مجاالت ه��ذه الرشاكة 

ه��و أن كاف��ة التعاق��دات الخاصة بالجي��ل الجديد من 

الطائرات املقاتلة من ط��راز Gripen التي تنتجها رشكة 

Saab التي تم التعاقد عىل رشائها س��تحمل جهاز الرادار 

Raven ES05 AESA من إنتاج رشكة Selex ES ونظام 

االستش��عار الس��لبي Skyward-G IRST للبحث وتتبع 

 IRST (Infrared األه��داف باألش��عة تح��ت الحم��راء

Search & Track وأنظمة التمييز بني القوات الصديقة 

واملعادي��ة  كام أن رشكة Saab س��تكون أول رشكة تطرح 

 BriteCloud expendable ال��رشك الخداع��ي الفع��ال

 Selex ES الجدي��د ال��ذي تنتجه رشك��ة active decoy

كأحد خيارات الحرب اإللكرتونية.

وين��ص االتفاق املوقع ب��ني الرشكتني ع��ىل تعاونهام 

املش��رتك يف تحديد الفرص املتاحة لتطوير أنظمة الدعم 

 Electronic العملي��ايت الخاص��ة بالح��رب اإللكرتوني��ة

 Warfare Operational Support :EWOS solutions

 sovereign بهدف من��ح العم��الء نظام دع��م رئي��ي

 Selex ES وق��د خصص��ت رشكة  support capability

موقع��اً متخصصاً يف Lincoln باململكة املتحدة من أجل 

عرض كافة مج��االت دعم الح��رب اإللكرتونية من أجل 

خدم��ة عمالء الرشك��ة الخارجيني واملقيم��ني يف اململكة 

املتحدة.

تعاون بني شركتي Selex ES و Saab إلنتاج أنظمة الدعم العملياتي 
اخلاصة باحلرب اإللكرتونية
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تس��لطت األض��واء العاملي��ة في��ا يتعل��ق بالطاقة 

املتجددة واالس��تدامة عىل أبوظبي بعد أن أس��فرت 

 World Future أحدث قمة عاملية لطاقة املستقبل

Energy Summit  ع��ن طرح العديد من املبادرات 

الجريئة وتوقي��ع اتفاقيات دولية كربى، باإلضافة إىل 

تحقيق خطوات واسعة يف مجال إداره الرثوة املائية.

وقد كانت الدورة التاس��عة للقمة العاملية لطاقة 

املستقبل التي ُعقدت يف شهر يناير إحدى املناسبات 

الكربى ضمن فعاليات أس��بوع أبوظبي لالس��تدامة 

.)Abu Dhabi Sustainability Week 2016(

وقد ح��ر أكرث م��ن 33,000 زائ��ر ميثلون 170 

دول��ة، منه��م 60 وزي��ر دول��ة، فعالي��ات أس��بوع 

أبوظبي لالس��تدامة 2016 ال��ذي تضمن أيضاً القمة 

العاملي��ة لطاق��ة املس��تقبل والقمة العاملي��ة للمياه 

ومع��رض    )International Water Summit(

 )EcoWaste( إيكوويس��ت إلعادة تدوير النفاي��ات

الذي تس��تضيفه "مصدر" والجمعية العامة للوكالة 

 International "الدولي��ة للطاقة املتجددة "أيرين��ا

.Renewable Energy Agency, IRENA

وحر هذه املناسبة صاحب السمو الشيخ محمد 

ب��ن راش��د آل مكتوم، نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس 

القمــــة العامليــــة لطاقـــة املستقبــل تســــــــــــــــــــــتأثر ببــــــؤرة األضــــواء العامليـــــة
حتـــديات الطاقـــة النظيفــة وفـرص التغلب عليـها تتصدران املشـــــــــــــــــــــــهد أثناء أسبـــوع أبوظبــــي لالستدامـــة

مجل��س الوزراء حاك��م ديب –رعاه الل��ه-، وصاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 

ابوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

كا حر هذه املناس��بة سمو الشيخ حمدان بن 

محم��د بن راش��د آل مكت��وم، ويل عه��د ديب رئيس 

املجلس التنفيذي إلمارة ديب، والفريق س��مو الشيخ 

س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزي��ر الداخلي��ة ، وس��مو الش��يخ رسور بن محمد 

آل نه���ي��ان، وس��مو الش��يخ ه����زاع ب��ن زايد آل 

نهيان، مستش��ار األمن القومي نائب رئيس املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، وس��مو الش��يخ نهيان بن 

زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسس��ة زايد بن 

س��لطان آل نهيان لألعال الخريية واإلنسانية رئيس 

مجلس أبوظبي الريايض.

وكا حر املناس��بة سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهي��ان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون 

الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس 

ديوان ويل عهد أبوظبي، وس��مو الشيخ عبد الله بن 

زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو 

رئي��س الدول��ة -حفظه الله-، ومعايل الش��يخ نهيان 

بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والش��باب وتنمية 

املجتم����ع، ومع��ايل الش��يخ حم��دان بن مب��ارك 

آل نهيان، وزي��ر التعلي��م العايل والبح��ث العلمي، 

ومع��ايل الدكتورة أم��ل القبي��ي، رئي��س املجلس 

الوطني االتحادي.

التحديات والفرص
ويدور أس��بوع أبوظبي لالس��تدامة، الذي يعترب أكرب 

تجمع لالس��تدامة يف منطقة الرشق األوس��ط، حول 

أربع��ة محاور رئيس��ية ه��ي: السياس��ات والقيادة 

وتعزيز األعال ون��رش التوعية، وهي املفاهيم التي 

عكستها فعاليات أسبوع أبوظبي هذا العام.

 ويعترب " أس��بوع ابوظب��ي لالس��تدامة " والذي 

تستضيفة رشكة الطاقة املتجددة يف أبوظبي " مصدر" 

يف دورته التاس��عة التي افتتح��ت فعالياته يف مركز 

أبوظب��ي للمع��ارض يوم 18 من ش��هر فرباير املايض 

منصة عاملية ملناقش��ة تحديات التنمية املس��تدامة 

وف��رص التغل��ب عليها وتوس��يع قاعدة اس��تخدام 

الطاق��ة املتج��ددة وأمن املي��اه. ويعترب " أس��بوع 

ابوظب��ي لالس��تدامة " أول تجمع عامل��ي ميكن من 

خالله تس��ويق فكرة االعتاد عىل الطاقة املتجددة 
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القمــــة العامليــــة لطاقـــة املستقبــل تســــــــــــــــــــــتأثر ببــــــؤرة األضــــواء العامليـــــة
حتـــديات الطاقـــة النظيفــة وفـرص التغلب عليـها تتصدران املشـــــــــــــــــــــــهد أثناء أسبـــوع أبوظبــــي لالستدامـــة

والتنمية املستدامة يف أعقاب "مؤمتر باريس للمناخ" 

دورت��ه  يف   Paris Climate Conference, COP

الحادية والعرشين التي انعقدت يف ش��هر ديس��مرب 

املايض. وعزز " أس��بوع ابوظبي لالستدامة " الفرص 

االقتصادية التي يؤمنها االعتاد عىل الطاقة النظيفة 

والتي تتجه لتخفيف التغري املناخي.

وق��د انعقد "منتدى مدن املس��تقبل" يف 20 يناير 

امل��ايض تحت ش��عار "التع��اون يف صوغ املس��تقبل 

الحري: إنش��اء مجتمعات مستدامة كفؤة املوارد". 

وتنعقد القمة العاملية لطاقة املس��تقبل 2016، التي 

تس��تضيفها رشكة مصدر، يف مرك��ز أبوظبي الوطني 

للمع��ارض ب��ن 18 و21 يناير امل��ايض، بالتزامن مع 

القمة العاملية للمياه ومعرض ومؤمتر "إيكو ويست" 

إلدارة النفايات.

وقد اس��تمع الحض��ور لع��دد من كب��ار الخرباء 

الحكومي��ن يف الع��امل وهم يطرحون أف��كاراً ورؤى 

التحدي��ات  إدارة  يف  املارس��ات  بأفض��ل  تتعل��ق 

الحري��ة املعق��دة ع��ىل األم��د البعي��د، وأحدث 

االبتكارات يف مجال الطاقة واملياه والنقل والتخطيط 

الح��ري واملرونة املناخي��ة. واتفق خ��رباء الطاقة 

البارزين عىل أن اس��تخدام الطاق��ة املتجددة والغاز 

الطبيع��ي يؤمن حل��والً عملية للتنمية املس��تدامة 

والتغ��ري املناخي خالل "ح��وار املديرين" الس��نوي 

الثالث. وش��ارك يف اس��تضافة ه��ذا الحدث مجلس 

 Renewable إدارة االستش��ارات الصناعية املتجددة

Industry Advisory Board :RIAB بوكالة الطاقة 

 International Energy Agency :IEA الدولي��ة

 International والوكالة الدولية للطاقة املتج��ددة

ووزارة   Renewable Energy Agency :IRENA

الخارجية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

خليط متنوع
وخ��الل "منتدى م��دن املس��تقبل" ناق��ش الخرباء 

الصناعيون مس��تقبل الطاقة العاملي��ة وتأثري مصادر 

الطاقة الجديدة يف منطقة الرشق األوس��ط وش��ال 

أفريقيا واألفكار الرئيسية التي طرحتها "قمة املناخ" 

يف باريس وفرص التعجي��ل بطرح خليط متنوع من 

مصادر الطاقة.

ورصح الدكتور باولو فرانكل، رئيس قس��م الطاقة 

املتج��ددة يف الوكالة الدولي��ة للطاقة: "عىل الصعيد 

العاملي، من املتوقع أن تهيمن الطاقة املتجددة عىل 

القدرات اإلنتاجية الجديدة عىل الرغم من انخفاض 

أس��عار الوقود األحفوري، لكن هذا سيتطلب قوانن 

وسياس��ات س��ليمة تقيض عىل تش��وهات الس��وق 

وتحسن أداء القطاع ككل. هذا باإلضافة إىل محاولة 

تحس��ن األنظمة الت��ي يلعب فيها الغ��از أيضاً دوراً 

مها".

م��ن جانبه، أكد عيل الش��عفار، نائب مدير إدارة 

ش��ؤون الطاقة وتغري املن��اخ يف وزارة الخارجية: "أن 

دول��ة اإلمارات تعتم��د عىل الغاز الطبيعي بش��كل 

كب��ري كمصدر للطاق��ة، ونعمل حالي��اً ضمن خطط 
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معارض ومؤتمرات

اس��راتيجية طويلة األمد ترم��ي إىل تنويع االقتصاد 

وطرح مزيج م��ن مواد الطاقة يعتم��د عىل مصادر 

الطاق��ة النظيفة والطاقة النووية وغريها من مصادر 

الطاق��ة النظيفة." وأض��اف أن "هذا التوجه منطقي 

من الناحية االقتصادية، ويش��كل ج��زءاً من التزامنا 

بالخطط الرامية إىل تقليل االحتباس الحراري".

ونظراً للنمو االقتصادي والس��كاين الرسيع، تشهد 

منطقة الرشق األوسط وش��ال أفريقيا حالياً زيادة 

الطلب عىل مواد الطاقة، ويتحتم عليها دراس��ة كل 

البدائل العملية لتحقيق النمو يف املس��تقبل. ونتيجة 

لذلك، يتطل��ع صناع الق����رار يف مج��ال الطاقة إىل 

بناء محطات طاقة جديدة لتلبية االس��تهالك املحيل 

– محطات أكرث كفاءة وأكرث نظافة وأقل تكلفة.

حل القضايا
 Sustainable "نجح تبني "أهداف التنمية املستدامة

Development Goals ":SDGs و "اتف��اق باريس 

للمن��اخ" Paris climate agreement يف عام 2015 

يف تس��ليط األض��واء العاملية عىل املناقش��ات حول 

الطاقة يف املس��تقبل، ودفع��ت دول العامل إىل رسعة 

التحرك من أجل حل القضاي��ا املتعلقة بأمن الطاقة 

واالستدامة واالحتباس الحراري.

وقد كش��فت رشك��ة General Electric النقاب 

عن خط��اب أبي��ض مفع��م باألفكار ح��ول الفرص 

واملخاط��ر املتعلقة بخريطة الطاقة واملياه يف منطقة 

الرشق األوسط وش��ال أفريقيا. وقد تعاونت رشكة 

General Electric م��ع معه��د امل��وارد العاملي��ة 

World Resources Institute )WRI( يف إع��داد 

تقرير بعن��وان "املياه والطاقة واملس��اوئ والعيوب 

– التحدي��ات والفرص واألف��كار لتحقيق االبتكار يف 

مجال العالقة بن املياه والطاقة".

وقال نبيل حباي��ب، رئيس مجلس اإلدارة واملدير 

التنفي��ذي لرشكة General Electric ملنطقة الرشق 

األوس��ط وش��ال أفريقيا وتركيا، إن "دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة اتخذت خطوات مهمة عىل  صعيد 

تكريس الطاقة املس��تدامة وترشيد استهالك الطاقة. 

وحيث تعترب اإلمارات رشيكاً طويل األجل بالنس��بة 

لنا، وتتطلع الرشكة إىل التعاون مع الباحثن املحلين 

م��ن أجل دع��م جهود الدول��ة الرامي��ة إىل تحقيق 

أهداف الطاقة النظيفة".

وركز التقرير عىل أن تحس��ن إدارة الرثوة املائية 

س��يكون عنرصاً مهاً لسد العجز يف املوارد املائية يف 

منطقة الرشق األوس��ط وش��ال أفريقيا. عالوة عىل 

ذلك، س��تحتاج املنطقة إىل مصادر املي��اه التقليدية 

مثل تحلية املياه ومياه الرصف.

وقد بدأت رشك��ة General Electric بالفعل يف 

اتخاذ سلسلة من اإلجراءات التنفيذية يف هذا االتجاه، 

حيث تركز الرشكة، من خالل تخصيص ميزانية قدرها 

10 مليار دوالر ملواصلة البحوث املتعلقة بتكنولوجيا 

 Ecomagination technology البيئ��ي  التص��ور 

research، ع��ىل تعزيز اإلبتكار يف مجال العالقة بن 

املياه والطاقة.

Energy neutral عدم التأثر بالطاقة
 General Electric من املق��رر أن تتع��اون رشك��ة

و"مصدر" معاً من أجل تنفيذ أول عملية غري متأثرة 

بالطاق��ة ملعالجة مياه الرصف عن طريق اس��تخدام 

مجموعة املنتج��ات البعيدة عن الطاقة التي تنتجها 

الرشك��ة يف منطقة الرشق األوس��ط. كا س��تتعاون 

الرشكة مع مرصف "جولدمان ساكس" لبحث الفرص 

الجدي��د املتاحة الس��تثار رأس امل��ال وطرح طرق 

متويل مبتكرة ملشاريع املياه يف جميع دول العامل.

ويف مب��ادرة مهمة أخرى، من املق��رر أن تتعاون 

 MWH رشك��ة  م��ع   General Electric رشك��ة 

Global، وهي رشكة عاملية رائدة يف مجال الهندسة 

واالستشارات واإلنش��اءات، من أجل تطوير مشاريع 

جدي��دة تعتمد عىل إعادة اس��تخدام املي��اه ومياه 

الرصف الصحي باستخدام طرق عملية مبتكرة.

هيئة امل��اء والكهرباء بديب تش��ارك كراع 
للقمة العاملية لطاقة املستقبل

شهد جناح هيئة املاء والكهرباء بديب مشاركة املجلس 

األعىل للطاقة ب��ديب وعدد من الهيئ��ات والرشكات 

التابعة لهيئة املاء والكهرباء واملجلس األعىل للطاقة  

 Mai "و "مي ديب Etihad ESCO "مثل "اتحاد إسكو

Dubai و"متك��ن" Empower و "مركز ديب املتميز 

 Dubai Carbon )لضبط الكرب��ون" )كرب��ون ديب

Centre of Excellence و "مؤسسة سقيا اإلمارات" 

.)UAE Water Aid Foundation )Suqia

كا ش��هد الجن��اح مش��اركة عدد م��ن مبادرات 

هيئة املاء والكهرباء بديب الذكية مثل "ش��مس ديب" 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اتفق خرباء الطاقة 
على أن استخدام 
الطاقة املتجددة 

والغاز الطبيعي 
يؤمن حلوالً عملية 
للتنمية املستدامة 

والتغري املناخي
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 Green النظي��ف"  "الش��احن  و   Shams Dubai

Charger، ك��ا س��تقوم الهيئة بتس��ويق النس��خة 

 Dubai Solar Show "األوىل ل "معرض ش��مس ديب

ال��ذي س��يتم تنظيمه ع��ىل هامش "مع��رض املياه 

 Water, Energy, "والطاق��ة والتكنولوجيا والبيئ��ة

 Technology, and Environment Exhibition

WETEX( 2016( يف دورته الثامنة عرش الذي سيتم 

تنظيم��ه تنفيذاً لتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم إم��ارة ديب »رعاه الله«، تحت 

رعاية س��مو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويل 

نائب حاكم ديب وزير املالية يف دولة اإلمارات ورئيس 

هيئة املاء والكهرباء بديب، مبركز املعارض الدويل بديب 

خ��الل الفرة من 4 إىل 6 أكتوبر 2016. ومن املتوقع 

 Dubai Solar "أن يس��تقطب "معرض ش��مس ديب

Show يف نس��خته األوىل ع��دداً كب��رياً من الرشكات 

العارضة من جميع أنحاء العامل.

تطور مستمر
دعا الدكتور أحم��د بالهول، الرئيس التنفيذي لرشكة 

"مصدر"، املؤسس��ات املالية اإلقليمية لتقديم الدعم 

الالزم للتطور املس��تمر الذي يحقق��ه قطاع الطاقة 

املتج��ددة. فف��ي كلمته الرئيس��ية خالل الجلس��ة 

االفتتاحية الرس��مية للقمة العاملية لطاقة املستقبل، 

ومؤمتر ومعرض �س��بوع أبوظبي لالس��تدامة-، أشار 

الدكتور باله��ول إىل تقرير صادر عن الوكالة الدولية 

للطاق��ة املتج��ددة "أيرين��ا" مؤخراً ال��ذي ذكر أن 

مضاعف��ة حص��ة الطاقة املتج��ددة يف مزيج الطاقة 

العامل��ي بحل��ول ع��ام 2030 ميكن أن يزي��د الناتج 

املح��يل اإلجايل العاملي بأكرث من %1. وأكد الدكتور 

بالهول أن قضية البحث ع��ن طاقة نظيفة أصبحت 

أمراً مفروغاً منه يف الوقت الحارض.

وأوض��ح الدكتور باله��ول أنه: "ع��ىل  الرغم من 

اس��تمرار دولة اإلمارات يف التزامها بدورها التاريخي 

كدولة عاملي��ة رائدة يف كافة م��واد الطاقة والطاقة 

التقليدي��ة والبديل��ة إال أن السياس��ات والرورات 

االقتصادي��ة التي تفرضها الطاق��ة املتجددة أصبحتا 

مرتبطتن ببعضها البعض".

وق��د ركز معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وهو 

عبارة عن جامعة مستقلة تركز عىل البحوث وتفريغ 

الخريجن الجامعين، عىل الطاقة املتطورة والتقنيات 

املس��تدامة، ويتعاون مع رشكة Xylem، وهي رشكة 

عاملي��ة رائدة يف مجال تقني��ات املياه، حيث أعلنت 

املؤسس��تان ع��ن التع��اون البحثي املش��رك لوضع 

 sustainability indicators م��ؤرشات االس��تدامة

مثل الطاقة وتكلفة أداء العمليات واملعدات الخاصة 

باملي��اه ومياه ال��رصف ومرافق نقل املي��اه ومرافق 

معالجة املياه يف أبوظبي.

وس��يتم وضع مؤرشات األداء الرئيسية من خالل 

دراس��ة مل��دة ع��ام ته��دف إىل مس��اعدة واضعي 

السياسات ومس��ؤويل الرقابة واملسؤولن عن تحديد 

املع��دات ورشائها وتنفيذ العملي��ات يف املنطقة من 

أجل اتخاذ قرارات مدروسة.

كا سيساهم التقرير يف إحراز األهداف املوضوعة 

عن طريق رس��م منحنى التكلفة MACC للتقنيات 

الخاص��ة بنقل مياه الرصف ومعالجتها. وتلك طريقة 

معرف بها لتحديد وتصني��ف املجاالت األكرث توفرياً 

لل��ال لتقليل أث��ر الغ��ازات املنبعثة م��ن البيوت 

املحمية التي تستخدمها الصناعات املختلفة. وميكن 

أن تكون هذه الطريقة وس��يلة برصية فعالة ملقارنة 

املشاريع املحتملة وتحديد أولوياتها بناء عىل جدواها 

االقتصادي��ة من حيث تقلي��ل االنبعاثات الكربونية. 

  ’Marginal abatement‘ "ويشري "الراجع الهاميش

يف طريق��ة MACC إىل تكلفة خفض وحدة واحدة 

م��ن التلوث وتحديد م��ا إذا كان لخيارات التقنيات 

املثىل تكلفة تراجع هاميش سلبية أو معدومة•
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وتق��ام فعاليات مع��ريض ومؤمتري يومك��س واملحاكاة 

ضمن فعاليات أس��بوع أبوظبي للطريان والفضاء، الذي 

يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة، يف الف��رة ما بني 6 ولغاي��ة 12 مارس املقبل. 

ويضم األسبوع تحت مظلته 6 فعاليات متخصصة والتي 

ستقام يف كل من العاصمة ابوظبي ومدينة العني.

وق��ال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لرشكة 

ابوظبي الوطني��ة للمعارض ومجموعة الرشكات التابعة 

له��ا باإلنابة: » إنن��ا س��عداء بتوقيع اتفاقي��ة الرشاكة 

اإلعالمي��ة ملعريض  يومك��س والتدري��ب واملحاكاة مع 

مجلة »درع الوطن« التى تعد واحدة من أبرز املنصات 

اإلعالمي��ة املتخصص��ة بالقطاع الدفاع��ي واألمني عىل 

صعيد املنطقة. وكيل ثقه، ان هذه الرشاكة ستساهم يف 

إيصال الرس��ائل الخاصة بهذه الفعاليات املتميزة لكافة 

رشكائن��ا يف القطاعني العام والخاص وإطالعهم عىل آخر 

املس��تجدات ىف عامل قطاع صناعة االنظمة غري املأهولة 

والتدريب واملحاكاة«.

وأوض��ح الظاه��ري أنن��ا نتطل��ع ملع��ريض يومكس 

والتدري��ب واملح��اكاة ليكون��ا مبثاب��ة منص��ة مثالي��ة 

لكربي��ات الرشكات العاملية واملحلي��ة واالقليمية لعرض 

أخر االبتكارات والتكنولوجي��ات املرتبطة باألنظمة غري 

املأهولة، وأحدث الربام��ج العاملية للتدريب واملحاكاة، 

حي��ث س��تكون اتفاقية الرشاك��ة االعالمي��ة مع مجلة 

»درع الوط��ن« الت��ي يتمتع كادرها بالخربة الواس��عة، 

عامال مؤثرا وداعام للعارضني للمش��اركة لنرش إخبارها 

واملنتجات التى تقوم بعرضها خالل املعرضني«.

وأضاف اننا عىل اتم االس��تعداد للتعاون واملش��اركة 

ودعم  كافة االنشطة التى تعد من ضمن رؤية أبوظبي 
2030 والرامي��ة اىل تعزي��ز وتطوي��ر  قط��اع الط��ريان 

تقارير

الشريك اإلعالمي 
االسرتاتيجي 

ملعرضى يومكس 
واحملاكاة
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وقعت كال من رشكة أبوظبي الوطنية 

للمعارض »أدنيك« ومجلة »درع الوطن« 

اتفاقية تعاون ورشاكة إعالمية تقوم مبوجبها 

مجلة »درع الوطن« بإصدار النرشة اإلعالمية 

اليومية الخاصة مبعرض ومؤمتر االنظمة غري 

املؤهلة  »يومكس« 2016، ومعرض ومؤمتر 

املحاكاة والتدريب 2016، التي ستعقد يف 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض ىف الفرتة من 6 

ولغاية 8 مارس املقبل.

والفض��اء ىف الدول��ة  ودفع  عجلة  التنمية  وتوس��يع 

قطاع املعارض  والفعاليات  املصاحبة  ألسبوع ابوظبي  

للط��ريان و الفضاء  م��ن خالل زيادة ع��دد املعارض 

والفعالي��ات املتخصص��ة به��ذا القطاع ىف املس��تقبل 

واكس��اب  الكوادر  الوطني��ة  الخربة  من خالل فرص 

االحتكاكمع املنظمني  . 

ومن جانبه أكد املقدم الركن / يوسف جمعه الحداد 

رئيس تحرير مجلة درع الوطن إننا س��عداء بالتوقيع 

ع��ىل اتفاقي��ة الرشاك��ة  االعالمية مع رشك��ة أبوظبي 

الوطنية  للمعارض  »واننا عىل اتم االس��تعداد لتقديم 

خرباتنا االعالمية والتي متتد لعقود ىف مجاالت التغطية 

االعالمية وإص��دار النرشات االعالمية املتخصصة بأكرب 

املعارض الدفاعية واالمنية وعىل مس��توى الدولة مثل 

معرض ايدكس للدفاع ومعرض ديب للطريان«.

وأوضح اننا سنتعاون مع أدنيك والرشكات املشاركة 

ىف املعرض��ني وس��نوفر له��م مس��احات إعالمي��ة  ىف 

النرشات اليومية التى س��تصدر باإلضافة ملجموعة من 

الحوارات االعالمية مع رؤس��اء الرشكات املش��اركة ىف 

املعرض��ني والخرباء واملتخصص��ني واملعنيني بقطاعات 

الطريان والفضاء واالنظمة غري املأهولة .

وأض��اف بأن درع الوطن تس��ري ع��ىل خطى قواتنا 

املس��لحة التي تؤمن بأن »النوع قب��ل الكم«، مؤكداً 

يف الوقت نفس��ه بأن املجلة التي صدرت يف أغسطس 

1971، أي قب��ل االتح��اد بأربعة أش��هر ظلت دامئاً يف 

س��باق مع الزمن، وق��د حفزها إىل التطور املس��تمر 

محاولته��ا مواكب��ة التط��ور يف قواتنا املس��لحة التي 

أصبح��ت اليوم من أح��دث الجي��وش العاملية. وكان 

م��ن الطبيعي للمجلة التي تتواف��ر لها كل اإلمكانات 

املتاحة من يوم صدورها، أن تسابق اآلخرين يف اقتناء 

أفضل التقنيات، مع الحرص عىل أن يواكب ذلك تنمية 

مس��تمرة يف مواردها البرشية، عل��امً بأن املجلة يقوم 

عىل تحريره��ا وإخراجها كوادر مواطنة مؤهلة تأهيالً 

رفيعاً.

وأض��اف بأن مجلة درع الوطن من��ذ بداية الدورة 

األوىل ملع��رض ديب للطريان و»آيدك��س«، وحتى اآلن 

الراعي اإلعالمي االس��راتيجي، ومن خاللها تتم تغطية 

كل أح��داث املعرضني الدوليني ع��رب النرشات اليومية 

الت��ي تصدره��ا املجلة خالله��ام. كام تش��ارك املجلة 

وفق خطتها الس��نوية يف العديد م��ن املعارض داخل 

الدول��ة وخارجها . كذل��ك تش��ارك »درع الوطن« يف 

ع��دد كبري من املع��ارض الدفاعية ومع��ارض الطريان 

املتخصص��ة عىل مس��توى العامل يف الوالي��ات املتحدة 

األمريكية وفرنس��ا وأملانيا وتركيا وبريطانيا وعدد من 

دول الخلي��ج العربية، من خالل جن��اح تتهافت عليه 

ال��رشكات العاملية املتخصصة بهدف نرش إعالناتها عرب 

صفحات املجلة، باعتباره��ا من أكرب املجاالت العربية 

ذات االنتشار يف مختلف دول العامل•
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من األحق بأمن اليمن؟
طالعنا مساعد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبداللهيان بترصيح قال فيه إن أمن اليمن من أمن املنطقة 

وإيران ولن نسمح لآلخرين بالتالعب واملغامرة بأمن املنطقة". 

والحقيقة أن هذا الترصيح يأيت ضمن سلس��لة من الترصيحات املتواترة من مسؤويل النظام اإليراين. وهو 

م��ا دف��ع إىل اعتبار ذلك الترصيح من قبل العديد من املحللني بوصف��ه أبرز ترصيح يؤكد التدخل اإليراين يف 

الشؤون اليمنية. وواقع الحال يقول إن هذا الترصيح ما هو إال جزء من تلك املنظومة من الترصيحات التي 

تس��عى إىل مامرس��ة مزيد من الضغوط عىل التحالف العريب والسعي إىل وقف العمليات عىل التمرد الحويث 

ومن يسري يف فلكه.

وس��نحاول هنا أن منحص هذا الترصيح ونرى مدىواقعيته وحقيقته. ولنفرتض جدالً أن ما جاء به الس��يد 

مساعد وزير الخارجية صحيح، وأن أمن اليمن جزء ال يتجزأ عن األمن القومي اإليراين.

لرنى واقع الحال.

بدايًة تتعدد مجاالت األمن وتتس��ع ش��عابه. فهناك األمن الغذايئ واألمن الصحي واألمن مبفهوم الحفاظ 

عىل اس��تقرار الدولة أو اإلقليمي وأمن الدولة من االعتداءات الخارجية س��واء املسلحة أو الفضاء اإللكرتوين 

وغريها الكثري. 

الحيادية تدفعنا إىل إس��قاط بعض ما تقدم وفق ما يتالءم م��ع الحالة اليمنية عىل موقف النظام اإليراين 

منها يف هذا البلد.

فام هي املهددات األمنية التي تواجه اليمن؟ ميكن ذكر التايل:

• التهديد اإلرهايب وتحول اليمن إىل بؤرة إرهابية.

• إرشاف اليمن عىل مضيق باب املندب الحيوي والتخوف من تهديد املمرات البحرية.

• عدم االس��تقرار الس��يايس وسعي فئة إىل االستحواذ عىل املشهد الس��يايس بقوة السالح واالنقالب عىل 

الرشعي��ة وهو ما يدفع بدوره إىل مزيد من االحتقان الداخيل ينعكس س��لبياً اس��تقرار هذه الدولة وارتفاع 

منسوب التهديد.

كيف هو املوقف اإليراين مام تقدم؟ 

بالحدي��ث عن التهدي��د اإلرهايب فإن تنظيم القاع��دة قد وجد من اليمن بيئة جاذب��ة لالنطالق منها إىل 

تنفيذ عملياته يف املنطقة فجاء تنظيم القاعدة يف شبه الجزية العربية ليشكل تهديداً مبارشاً لليمن واململكة 

العربية السعودية التي عانت من ذلك التنظيم ومخططاته. 

أين املوقف اإليراين من ذلك؟ دون تحامل وبش��هادة قادة القاعدة أن النظام اإليراين قام بإيواء عدد من 

قادت��ه بل وقام هذا النظام وفق تقرير وزارة الخارجية األمريكية بتس��هيل م��رور عنارص القاعدة إىل بعض 

البؤر املشتعلة يف املنطقة.

إذاً، فكيف يكون أمن اليمن من أمن إيران؟

ال ش��ك أن وجود حكومة رشعية قوية عنرص رئيس يف اس��تتباب الوضع واالستقرار. وقد جاءت ما تعرف 

بثورات الربيع العريب الذي يطلق عليه النظام اإليراين بالصحوة اإلس��المية لتحدث تغيري يف املشهد السيايس 

اليمني استمر بدوره يف تعقيد ذلك املشهد واحتقانه حتى جاءت املبادرة الخليجية لتعيد رسم ذلك املشهد 

مبا يضمن مشاركة سياسية لجميع األطياف السياسية واالجتامعية يف اليمن السعيد. 

أي��ن كان النظ��ام اإليراين م��ن ذلك؟ وفق تقرير أخري لألم��م املتحدة فإن النظام اإليراين اس��تمر يف دعم 

الحوثيني باألس��لحة منذ عام 2009م وهو ما أش��ارت له بريطانيا والواليات املتحدة. الحوثيون يستمرون يف 

غيهم س��اعني إىل الس��يطرة عىل اليمن قاطبة مع الرئيس املخلوع صالح والنظام اإليراين من وراءهم يبارك 

خطواته��م. كيف ال فهذا يعني س��يطرة إيران عىل رابع عاصمة عربية وأن الطريق بات س��الك للوصول إىل 

القدس. 

فهل هذا األمن الذي يتطلع له النظام اإليراين يف اليمن؟

لنقارن هنا بني موقف دول الخليج والنظام اإليراين حتى نرى من األحق بأمن اليمن والحريص عليه •

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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تقارير

تُعد الطائرة V-22 Osprey طائرة قتالية متعددة األدوار 

للقوات املش��ركة تستخدم تقنية tiltrotor بحيث تجمع 

بني اإلق��الع العمودي ألي طائ��رة مروحية ورسعة ومدى 

أي طائرة أخرى من الطائرات ذات األجنحة الثابتة. ويتم 

تثبيت محركات الطائرة بش��كل عمودي يتيح لها إمكانية 

اإلقالع والهبوط والتحليق يف الجو مثل أي طائرة مروحية.

ومبج��رد ارتفاع الطائرة يف الج��و ميكنها أن تتحول إىل 

طائ��رة تعمل باملح��ركات التوربينية ق��ادرة عىل الطريان 

عىل ارتفاعات ورسع��ات عالية، ويؤدي الجمع بني هاتني 

امليزت��ني إىل إطال��ة مدى الطائرة إىل أي م��كان يف العامل، 

األمر الذي يجعل الطائرة V-22 Osprey قادرة عىل س��د 

فجوة عملياتية أفضل من أي طائرة أخرى.

متث��ل الطائ��رة  Osprey طفرة حقيقي��ة من أكرث من 

زاوية، حيث تتألق يف معارض الطريان بقدرتها عىل اإلقالع 

والهب��وط كأي طائرة مروحية، وميكنه��ا أن تطري مثل أي 

طائ��رة من الطائ��رات ذات األجنحة الثابت��ة التي تعمل 

باملحركات التوربينية، ولكن ف��رد الطائرة وطيها ألغراض 

التخزين يظالن مصدر إعج��اب حقيقي بإمكانيات هذه 

الطائرة.

وقد قام سالح البحرية األمرييك يف العام املايض بتوقيع 

58

عق��د مع رشك��ة Bell Boeing، وهي عب��ارة عن تحالف 

اس��راتيجي بني رشكة Bell Helicopter –إحدى الرشكات 

التابعة لرشكة Textron األم- ورشكة بوينج إلنتاج وتسليم 

 Bell Boeing V-22 Osprey خمس طائرات من طائرات

للياب��ان، وهي أول عملية بيع للطائرة يتم إبرامها يف إطار 

برنام��ج املبيعات العس��كرية الخارجية التاب��ع للحكومة 

األمريكية. 

ويش��مل عقد إنتاج الطائرة Block C aircraft تقديم 

خدم��ات الدعم والتدري��ب والتجهيز، وس��تمنح الطائرة 

V-22 tiltrotor جي��ش الدف��اع ال��ذايت ال��ربي الياب��اين 

إمكاني��ات كب��رية، باإلضاف��ة إىل أن الطائ��رة تعترب منصة 

مثالية لتقديم جهود اإلغاثة يف حالة الكوارث الطبيعية.

وتتواج��د الطائ��رة V-22 Osprey حالي��ا يف صفوف 

الخدمة لدى س��الح مش��اة البحري��ة )املارين��ز( وقيادة 

العملي��ات الخاص��ة التابعة لس��الح الج��و األمرييك، وقد 

أعلن��ت البحرية األمريكية هذا العام عن قرارها لرشاء 44 

V-22 طائرة من طراز

Airplane mode وضع الطائرة العادية
تس��تطيع الطائ��رة V-22 التحول بكل س��هولة من وضع 

الطائرة املروحية إىل وض��ع الطائرة العادية يف غضون 16 

ثانية فق��ط. وتس��تطيع الطائرة التحليق ب��أي زاوية من 

زوايا محركاته��ا الجانبية. وأثناء عملي��ة اإلقالع العمودي 

يتم اس��تخدام مفاتيح التحكم الخاصة بالطائرة املروحية 

التقليدي��ة، ومع وص��ول رسعة املح��رك إىل 80-40 عقدة 

يب��دأ الجناح يف تنفيذ عملية الرف��ع ليبدأ عمل الجنيحني 

والرواف��ع والدفة الخلفية. ويقوم نظام التحكم يف الطائرة 

بعد ذلك بإبطال مفاتيح التحكم الخاصة بالطائرة العادية 

بشكل تدريجي.

ويعم��ل الجناح بصورة فعالة متام��ا عندما تصل رسعة 

الطائ��رة إىل 120-100 عقدة. وتعت��رب القدرة عىل التحول 

م��ن وضع الطائ��رة العادي��ة إىل وضع الطائ��رة املروحية

 V-22 امليزة الرئيسية التي تجعل الطائرة VTOL modes

طائرة قوية فريدة من نوعها. وعند تش��غيل وضع التحول 

conversion mode تقوم أجهزة الحاسوب املسؤولة عن 

التحك��م يف الطائرة مبزج قوانني التحكم وبرمجة أس��طح 

التحكم يف الطائرة the flight control surfaces للوصول 

إىل أفض��ل أداء ممك��ن، وتحقيق االس��تجابة الالزمة عىل 

الرسعات الجوية املتوس��طة، األمر الذي يجمع بني كفاءة 

الطائ��رة العادي��ة ذات األجنحة الثابتة وق��درة أي طائرة 

مروحية عىل املناورة.

ويعترب مم��ر التبديل conversion corridor واس��عا 

للغاي��ة )حوايل 100 عقدة تقريبا( عن��د زيادة الرسعة أو 

إبطائه��ا، وهو ما يجعل عملية التح��ول من طائرة عادية 

 Osprey حتلق إىل آفاق جديدة

الطائرة V-22 Osprey تسد الفجوة العملياتية أفضل من أي طائرة أخرى
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إىل طائ��رة مروحية أو العك��س عملية مأمونة ومريحة يف 

آن واحد، وخالية من أي خطر قد يهدد بسقوط الطائرة.

جسم الطائرة
تعترب املواد املركبة Composite materials تقنية أساسية 

جرى اس��تخدامها يف تطوير الطائ��رة V-22 بهدف تقليل 

التكالي��ف والوزن وتحس��ني مس��توى االعتامدية وزيادة 

التحم��ل الباليس��تي ballistic tolerance وقد اس��تفاد 

تصميم هيكل الطائرة V-22 استفادة مبارشة من البحوث 

والتطوي��ر اللذي��ن أجريا عىل امل��واد املركب��ة عىل مدار 

العقدين املاضيني. 

وق��د تم تصني��ع أكرث م��ن %43 من هي��كل الطائرة 

V-22 م��ن املواد املركبة. أما الجناح فمصنوع أساس��ا من 

 IM-6 graphite-epoxy solid الصفائح الطبقية الصلبة

laminates لتحقي��ق أقىص درجات الصالبة. أما بالنس��بة 

 empennage ومجموعة الذيل fuselage لجس��م الطائرة

 AS4 graphite فقد تم تزويدها مبواد ليفية tail والذي��ل

fiber materials إضافي��ة ج��رى إدخاله��ا أثن��اء عملية 

التصني��ع بهدف تقليل ف��رص تعرض األج��زاء واملكونات 

لإلجهاد.

وتؤمن الطائرة V-22 وس��ائل بديل��ة لدخول وخروج 

األف��راد عندم��ا ال يك��ون الهب��وط عملي��ا أو مطلوبا. أما 

رافعة اإلنق��اذ rescue hoist فهي عبارة عن نظام يعمل 

بالكهرب��اء، وه��و ق��ادر عىل رف��ع األش��ياء وإدخالها إىل 

مقصورة الطائرة مثل س��الل اإلنق��اذ stokes litter وفرق 

اإلنق��اذ املكون��ة من ش��خصني وأجهزة اخ��راق الغابات 

forest penetrator وس��الل اإلنق��اذ املوصول��ة بأجهزة 

الطفو. وميكن تركيب جهاز رفع اختياري لتس��هيل عملية 

تستطيع الطائرة 
V-22 التحول بكل 

سهولة من وضع 
الطائرة املروحية إىل 

وضع الطائرة العادية يف 
غضون 16 ثانية فقط

رفع األشياء إىل مخزن العفش.

Shipboard compatible سهولة شحن الطائرة جوا

ميكن ش��حن الطائرة V-22 جوا بكل سهولة باستخدام 

نظ��ام التخزي��ن الذي يعتم��د عىل طي أنص��ال املروحة 

والجناح��ني، كام تتميز الطائ��رة بقدرتها عىل التحليق من 

 L-class عىل م��ن كل أنواع الس��فن الربمائية من ط��راز

التابع��ة لس��الح البحري��ة األمرييك والناق��الت الهجومية 

LHA/LHD assault carriers، وميكن تخزينها عىل من 

CV/CVN carriers الناقالت

وإلمت��ام عملي��ة التخزين يتم تدوي��ر الجناحني بحيث 

ميك��ن وضعهام فوق جس��م الطائرة وبص��ورة موازية له 

من أجل عمل مستطيل مدمج يحتل حيزا مكانيا معقوال. 

وبالنس��بة لعملية طي الجناح��ني واملروحتني بصورة آلية، 

وهي العملية التي ال تستغرق سوى 90 ثانية يف ظل رياح 

برسع��ة 60 عقدة، فتتم عىل النحو الت��ايل: تهبط الطائرة 

وهي يف وضع الطائرة املروحي��ة helicopter mode، ثم 

يت��م طي النصلني الخارجيني ل��كل مروحة ووضعهام عىل 

طائرة الش��حن ثم لف املحرك��ني إىل األمام ووضعهام عىل 

وضع الطريان cruise mode، ثم لف الجناحني بزاوية 90 

درجة يف اتجاه عقارب الساعة.

وت��أيت طرازات الطائ��رة V-22 املختلفة لدى س��الحي 

AN/ الج��و والبحري��ة األمريكيني مجه��زة بجه��از رادار

APQ-186  متع��دد الوظائ��ف multimode م��ن إنتاج 

رشكة Raytheon لتمش��يط التضاريس األرضية. أما جهاز 

الرؤي��ة الليلي��ة night-vision system الخاص بالطائرة 

 AN/AAQ-16 )V-22( املروحي��ة فهو عبارة عن جه��از

FLIR م��ن إنتاج رشكة Raytheon يعمل باألش��عة تحت 

الحمراء، وهو مثبت عىل مقدمة الطائرة. أما بالنس��بة إىل 

مقصورة القيادة فهي مجهزة بس��ت شاشات عرض ميكن 

 night-vision متابعتها باس��تخدام نظارات لرؤية الليلية

goggle، منها أربع شاشات ملونة مقاس 6 بوصات مربعة 

متعددة الوظائف تعمل بالكريس��تال الس��ائل، وشاش��ة 

تحكم مشركة وشاشة احتياطية.

ول��دى طاقم الطائرة جهاز للرؤي��ة الليلية خاص بقائد 

الطائرة وشاش��ة عرض من ن��وع Honeywell مثبتة فوق 

خوذة الطيار. ويش��مل نظام الحرب اإللكرونية بالطائرة 

جهاز إن��ذار ATK AN/AAR-47 ض��د الصواريخ، وهو 

يتك��ون من أربع��ة حساس��ات إلكرو – برصي��ة مجهزة 

مبضاعف��ات ضوئي��ة photomultipliers، ووحدة تجهيز 

اإلش��ارات signal processing unit وشاشة عرض خاصة 

مبقصورة القي��ادة. وتكون الطائرة V-22 Osprey مجهزة 

بنظ��ام مدفع برج��ي turreted gun system عيار 12,7 

ملليمر•
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 L-ATV من Oshkosh Defense تؤمن مركز قيـادة متنقل 

تتميز العربة القتالي��ة التكتيكية "الجاهزة" الخفيفة الصالحة 

 L-ATV Delivers a “Net Ready” التضاري��س  لجمي��ع 

 Mobile Command Center with C4ISR Integration

بقدرتها ع��ىل مضاعفة إمكان��ات أنظمة القيادة والس��يطرة 

واالتص��االت والحاس��بات اآللي��ة واالس��تخبارات واملراقب��ة 

واالس��تطالع C4ISR، ومتكني القوات البحرية والجوية والربية 

من التنس��يق والتواصل فيام بينها كقوة مشركة. وسواء تعلق 

األم��ر بأمن الحدود أو بتنفيذ عملية اس��تطالع، تظل القوات 

الربية بحاجة إىل  معرفة الوضع امليداين واالس��تطالع من عىل 

مسافات بعيدة long range surveillance وكشف الرمايات 

shot detection واس��تخدام أنظمة الطاقة الخاصة باملراقبة 

الصامت��ة silent watch power systems م��ن أجل  الرماية 

ع��ىل األهداف املتحركة. وباملثل، تحت��اج القوات البحرية إىل 

أس��لحة ذات قوة نريانية منصوبة عىل الساحل من أجل تنفيذ 

مهامها بنجاح.

وق��د نجح��ت رشك��ة Oshkosh Defense يف الجمع بني 

سجلها الطويل يف مجال تصميم العربات وقدرتها الكبرية عىل 

دمج وتكامل أنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت والحاسبات 

اآللية واالس��تخبارات واملراقبة واالس��تطالع واألنظمة األخرى 

به��دف تعزيز خ��ربات املس��تخدمني ومضاعف��ة أداء جميع 

األنظمة إىل أعىل مس��توى. وتضم العرب��ة القتالية التكتيكية 

"الجاه��زة" الخفيفة الصالحة لجمي��ع التضاريس التي تنتجها 

رشكة Oshkosh Defense األنظمة التالية:

• منظومات األسلحة.

.Exportable power القدرة عىل  اإلمداد بالطاقة •

.IED defeat تدمري العبوات البدائية الناسفة •

• املالحة.

• معرفة الوضع امليداين.

• االتصاالت والسيطرة.

وتُعد العربة القتالي��ة التكتيكية الخفيفة الصالحة لجميع 

 Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle: التضاريس

L-ATV التي تنتجها رشكة Oshkosh Defense أفضل منوذج 

للعرب��ة التي تتمتع بأنظم��ة القيادة والس��يطرة واالتصاالت 

 C4ISR والحاسبات اآللية واالستخبارات واملراقبة واالستطالع

القابل��ة للرقي��ة scalable C4ISR capability وبالتصمي��م 

الالزم لدعم ع��دد كبري من املهام املختلفة. وقد جرى تصميم 

العربة القتالية التكتيكية الخفيفة الصالحة لجميع التضاريس 

L-ATV م��ن قاعدتها إىل قمتها بحي��ث تكون قابلة للتطوير 

واملرونة وتلبية متطلبات الجيل التايل من العربات العسكرية.

إن التخ��يل عن أنظم��ة ومعدات االتص��ال يف أي محاولة 

لتطوير العربة ميكن أن يؤثر س��لباً عىل نوعية  العربة وسالمة 

تصميمه��ا، األمر الذي يعرض أرواح الجن��ود الذين يعتمدون 

عىل العرب��ة اعتامداً كلياً   للوص��ول إىل ميادين املعارك. ويف 

حالة العرب��ة القتالي��ة التكتيكية الخفيف��ة الصالحة لجميع 

 Oshkosh Defense الت��ي تنتجها رشكة L-ATV التضاريس

فق��د جرى تصميم أنظمة العربة مع أخذ مكونات االتصاالت 

الرئيس��ية يف االعتبار منذ البداية، وهو ما ساهم يف تعزيز أداء 

العربة ومعداتها.

وق��د جرى تصمي��م العرب��ة القتالية التكتيكي��ة الخفيفة 

الصالح��ة لجمي��ع التضاري��س L-ATV الت��ي تنتجها رشكة 

Oshkosh Defense منذ البداي��ة بهدف تأمني الدعم الالزم 

لألجه��زة واملعدات املختلفة، وتلبية متطلبات املهام املختلفة، 

بدءاً م��ن التصميم الهن��ديس ergonomics وانته��اء بتوليد 

الطاقة عىل من العربة. عالوة عىل ذلك، تتمتع العربة القتالية 

 L-ATV التكتيكي��ة الخفيف��ة الصالح��ة لجمي��ع التضاريس

بتصمي��م مفتوح يتيح اس��تخدام األنظمة بكل يرس وس��هولة 

به��دف تخفيف الع��بء عن كاه��ل الجنود عن��د الرغبة يف 

توصيل أي مجموعة من أنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت 

 Oshkosh وت��درك رشكة .C4ISR suite والحاس��بات اآللية

Defense مدى الحاجة لالس��تعداد للمه��ام املختلفة بكامل 

األنظمة الالزمة.

Scalability قابلية التطوير
ج��رى تصميم العربة القتالي��ة التكتيكي��ة الخفيفة الصالحة 

لجمي��ع التضاري��س بحي��ث تلب��ي املتطلب��ات والتقني��ات 

املس��تقبلية، ولذلك ت��م تجهيزها بأنظمة القيادة والس��يطرة 

 .future C4 suites واالتصاالت  والحاسبات اآللية املستقبلية

وتتمي��ز العربة بإمكانية تطويرها مس��تقبالً، عالوة عىل قدرة 

تصميمها عىل استيعاب عدة مراحل من التوسعات املستقبلية.

املرونة
تحفل ميادين املعارك املس��تقبلية بالعدي��د من املواقف غري  

املعروفة. وميكن تركيب أنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت 

والحاس��بات اآللية املستقبلية future C4 suites عىل العربة 

القتالي��ة التكتيكية الخفيفة الصالح��ة لجميع التضاريس عىل 

املس��توى امليداين األمر الذي يتيح للمس��تخدم تجهيز العربة 

لتنفيذ مجموعة مهام فردية.

الجاهزية
عندما تتغري املهام، ميكن للعرب��ة القتالية التكتيكية الخفيفة 

الصالح��ة لجمي��ع التضاريس من رشكة أوش��كوش من إعادة 

تهيئ��ة املكون��ات برسعة من أج��ل تلبية املتطلب��ات فوراً يف 

امليدان األمر الذي يحسن من جاهزية أسطول العربات.

فريق رشكة أوش��كوش املتخصص من خرباء أنظمة القيادة 

والس��يطرة واالتص��االت والحاس��بات اآللية واالس��تخبارات 

واملراقب��ة واالس��تطالع يعمل مع العمالء ع��ىل تصميم كامل 

أنظمة العربة وتركيب أنظمة القيادة والس��يطرة واالتصاالت 

والحاس��بات اآللية واالس��تخبارات واملراقبة واالس��تطالع من 

أج��ل تلبية متطلب��ات العملي��ات ومن أجل وض��وح الرؤية 

وتس��هيل إجراءات تش��غيل األنظمة املتعددة. تؤمن العربة 

القتالية التكتيكية الخفيف��ة الصالحة لجميع التضاريس مركز 

قي��ادة متنقل "جاهز" متكامل مع أنظمة القيادة والس��يطرة 

واالتص��االت والحاس��بات اآللي��ة واالس��تخبارات واملراقب��ة 

واالس��تطالع مصمم لدمج وتكامل مجموعة كبرية من أنظمة 

االتصاالت واملراقبة واألسلحة واإلمداد بالطاقة بسهولة ويرس•

عربة قتالية تكتيكية خفيفة صاحلة جلميع التضاريس
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Boeing من إنتاج شركة Chinook الطائرة املروحية
الطــــائرة املروحيــــة املفضلـــــة

قامت رشكة Boeing مؤخراً بتس��ليم الطائرة الرابعة عرش 

من ط��راز Mk6 Chinook للمملكة املتحدة طبقاً لطلب 

رشائها األخري وتلبية متطلبات س��الح الجو املليك الربيطاين 

املتزايدة لزيادة أس��طوله من طائ��رات Chinook إىل 60 

طائرة. ويتزامن هذا الحدث مع الذكرى الخامسة والثالثني 

لبدء عمليات Chinook الخاصة بربيطانيا.

ورصح نائب قائد س��الح الجو املليك الربيطاين، جوليان 

يون��ج، مدير الطائرات املروحية ب��وزارة املعدات الدفاعية 

والدعم التكنولوجيفي بريطانيا، بأنه »منذ دخول أس��طول 

طائرات Chinook إىل الخدمة يف عام 1980 لعب األسطول 

دوراً محوري��اً يف تقدي��م الدعم الالزم للجي��ش الربيطاين، 

وج��رى نرشه يف امله��ام الخارجية بصورة ش��به مس��تمرة 

من��ذ ذلك الحني. ومن املؤكد أن ه��ذه الطائرات املروحية 

الجدي��دة م��ن طراز Mark-6 س��تعزز ق��درات الطائرات 

املروحية الثقيلة الحالية وق��درات القوات الخاصة بدرجة 

 Chinook كبرية، وس��يعمل أسطولنا املكون من 60 طائرة

عىل دعم قواتنا املرابطة عىل خطوط املواجهة يف العمليات 

الحربية الحالية واملستقبلية لعقود طويلة قادمة«.

وقد اس��تخدم س��الح الجو املل��يك الربيط��اين طائرات 

Chinook يف كل املهام الرئيس��ية التي نفذها حلف شامل 

األطل��ي »النات��و« منذ ع��ام 1980 ويف كل ق��ارات العامل 

الخمس. ويستخدم السالح تلك الطائرات يف تنفيذ عمليات 

نقل القوات وعمليات الهجوم الجوي ومهام اإلخالء الطبي. 

عالوة عىل ذلك، تعاون الس��الح ووزارة املعدات الدفاعية 

والدع��م التكنولوج��ي الربيطانية مع رشك��ة بوينج بصورة 

وثيقة من أجل تطبيق خطط اإلمداد اللوجس��تي املعتمدة 

  performance-based logistics initiatives ع��ىل األداء

بهدف رفع درجة اس��تعداد األسطول الربيطاين من طائرات 

Chinook وتس��تخدم طائرات Mk6 Chinook جس��امً 

جديداً وأجهزة طريان خاصة بربيطانيا فقط، وونش��ا للرفع 

واإلنق��اذ وأجه��زة اتص��االت ومالحة متوافق��ة للعمل مع 

الطائرات األخرى. 

 Cargo وقال ستيف باركر، نائب الرئيس ومدير برنامج

Helicopters and Boeing H-47 Chinook، إن��ه »مع 

اقراب الرشكة من عامها املئوي، فإن املعامل الرئيس��ية مثل 

هذا الحدث يربهن عىل أهمية الرشاكة القوية الطويلة بني 

 Mk6 رشكة بوينج واململكة املتح��دة، حيث متنح طائرات

Chinooks الجديدة س��الح الجو املل��يك الربيطاين طائرة 

قوي��ة حديثة ق��ادرة عىل تلبي��ة متطلبات امله��ام الحالية 

واملستقبلية يف آن واحد«.

تعزيز قدرات سالح الجو الهندي
انتهت وزارة الدفاع الهندية يف شهر سبتمرب عام 2015 من 

تقدي��م طلبها لرشكة بوينج إلنتاج وتدريب ودعم الطائرت 

املروحية من طرازي Apache and Chinook التي ستعزز 

قدرات الهند يف مجال تنفيذ املهام العس��كرية واإلنسانية 

بدرجة كبرية.

وستتس��لم الهند 22 طائ��رة مروحية هجومية من طراز 

AH-64E Apache و 15 طائ��رة مروحية ثقيلة من طراز 

CH-47F Chinook. ويُع��د ه��ذان الط��رازان األح��دث 

بالنسبة لهاتني الطائرتني. 

ورصح براتي��وش كوم��ار، رئي��س رشكة بوين��ج الهند، 

ب��أن: »هذه الخطوة تُعد خطوة كبرية عىل صعيد توس��يع 

عملياته��ا يف الهند، كام س��تؤدي هذه الصفق��ة إىل تعزيز 

قدرات س��الح الجو الهندي، وس��تمنحنا الفرصة للتعجيل 

بتطبيق ش��عار »ُصن��ع يف الهند«. ومن الجدي��ر بالذكر أن 

أجزاءاً كبرية من جس��م الطائرة Chinook يجري تصنيعها 

يف الهند بالفعل، ومثة محادث��ات تجري مع رشكائنا الهنود 

.»Apache حالياً لتصنيع أجزاء الطائرة

وتُع��د الطائرة Apache أبرز طائ��رة مروحية هجومية 

 AH-64E متع��ددة األدوار يف الع��امل، وتتمي��ز الطائ��رة

Apache، الت��ي تعت��رب أحدث ط��راز يس��تخدمة الجيش 

األمري��يك أيضاً، باألداء العايل والتش��غيل الرقمي املش��رك 

وزيادة قدرتها عىل التحليق يف الهواء، عالوة عىل مس��اعدة 

الطيار يف اتخاذ القرار املناسب.

وتُعت��رب الطائ��رة CH-47F Chinook طائرة مروحية 

متقدمة متع��ددة املهام، ويس��تخدمها الجي��ش األمرييك 

وجيوش 18 دولة أخرى عىل مس��توى الع��امل. وقد أثبتت 

الطائ��رة Chinook قدرته��ا عىل العم��ل يف ظل الظروف 

واألحوال التي متيز ش��به القارة الهندية مثل نقل وتس��ليم 

الحموالت الثقيلة إىل مناطق عىل ارتفاعات عالية.

ورصح ديفي��د كوبرس��ميث، نائ��ب الرئي��س واملدي��ر 

العام لش��عبة الطريان العمودي برشك��ة بوينج، بأن »هذه 

الطائرات الجديدة ستقدم قدرات عىل مستوى عال لتلبية 

متطلبات مهام س��الح الجو الهندي اليوم وغداً ولس��نوات 

طويل��ة قادمة. وميثل هذا االتفاق خطوة عمالقة أخرى إىل 

األمام عىل طريق رشاك��ة طويلة وناجحة مع الهند«. ومن 

الجدي��ر بالذكر أن الهند هي الدولة الرابعة عرش التي يقع 

اختيارها عىل طائرات Apache والدولة التاسعة عرش التي 

.Chinook  يقع اختيارها عىل طائرات

يعترب تعزيز درجة اس��تعداد طائ��رات Chinook عىل 

مس��توى العامل أح��د امله��ام العديدة الت��ي تحرص رشكة 

بوين��ج عىل تنفيذها مثل اإلمداد اللوجس��تي املعتمد عىل 

  performance-based logistics contracting األداء 

والدعم املتكامل لألس��طول وعمل الصيانة الدورية الالزمة 

لطائ��رات النقل العمودية وعم��ل التعديالت واإلصالحات 

الالزمة. وتحرص رشكة بوينج عىل تقديم مجموعة واس��عة 

من املنتجات والخدمات الت��ي تقدم الدعم املبارش وتعزز 

القدرات واإلمكانيات، م��ع تقليل التكاليف اإلجاملية بعد 

الرشاء. وتراوح تلك الخدمات بني تأمني قطع الغيار وطرح 

الحلول املناسبة لدعم العمر االفرايض للطائرة، وهي حلول 

يتم طرحها تبعاً الحتياجات العميل•

يشكل االتفاق خطوة 
عمالقة أخرى يف طريق 
شراكة طويلة وناجحة 

مع الهند
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Boeing من إنتاج شركة Chinook الطائرة املروحية
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شركة St Kinetics تسخر خربتها إلنتاج مدرعة مدولبة ثمانية الدفع 8×8

تفوق املدرعة TERREX 2  على التضاريس الصعبة داخل املدن

|  العدد 529  |  فرباير 2016  |

تعترب TERREX 2 مدرع��ة مدولبة متطورة مثانية الدفع 

8×8، وتتمي��ز بالحركية الفائقة، والحلول املبتكرة للحفاظ 

عىل البقاء والس��المة، ومركزية الش��بكات التي تسهم يف 

تحس��ني قدرات القوات املسلحة عىل القتال كقوة متنقلة 

مرتبط��ة بش��بكات. وتعت��رب TERREX 2 أفضل تصميم 

ابتكرت��ه رشك��ة St Kinetics حت��ى اآلن، حي��ث تتصف 

بش��دة الفتك والقدرة العالية عىل البق��اء يف املهام الربية 

والساحلية عىل حد سواء. 

من جانبه قال وينس��تون توه، كبري مس��ؤويل التسويق 

 TERREX 2 تتمي��ز مدرع��ة« :St Kinetics يف رشك��ة

م��ن إنت��اج رشك��ة St Kinetics بالقدرة ع��ىل تلبية أكرث 

املتطلبات صعوبة وتحدياً للقوات املس��لحة عىل الصعيد 

العاملي، م��ن حيث حاجته��ا إىل منصة مدرع��ة متطورة 

للغاية، مدولبة ومحمية ومثانية الدفع. ويعترب إنتاج هذه 

املدرعة مبواصفاتها املبتكرة والرائدة يف نوعها شاهداً عىل 

قدرة رشكة St Kinetics عىل اس��تغالل تجربتها وخرباتها 

العميق��ة يف إنتاج مدرعة مدولبة مثانية الدفع ال نظري لها، 

وتقدميها إىل العامل«.  

يتمي��ز تصميم مدرع��ة TERREX 2 الرائ��د يف فئته 

بحركية فائقة، وقدرة عىل البقاء، وتكامل تقني يس��مح له 

بالحفاظ عىل الس��المة والبقاء يف الرب والبحر. كام يس��مح 

ش��كل الهيكل الفري��د وأنظمة الس��باحة املبتكرة ملدرعة 

TERREX 2 بإظهار املهارة يف العمليات الس��احلية، من 

خالل تحقيق رسعة تفوق 6 ُعقد يف أحوال البحر األربعة. 

وتق��وم املدرعة يف الواقع ب��أداء تجارب بحرية، وميكن أن 

يسمح لها تصميم هيكلها الهيدرودينامي الخاص بتحقيق 

رسعات يف الس��باحة تصل حتى 11 كلم / ساعة يف أحوال 

املياه العالية.

إن تصميم مجموعة القيادة املتقدم القائم عىل الدفع 

الثامين مينح مدرعة TERREX 2 قدرة فائقة عىل املناورة 

وع��ىل االلتفاف الضيق للتغلب ع��ىل التضاريس الصعبة، 

وملنحها رشاقة يف العمليات داخل املدن.   

فائقة الحامية
يعترب تصميم V امل��زدوج V-over-V design الذي ميثل 

األول من نوع��ه والفائق الحامية ض��د األلغام والعبوات 

الناس��فة، يف الوقت الذي يزيد فيه الحي��ز املتاح للطاقم 

ب��دون التضحية بق��درة املركب��ة فيام يتعل��ق بالحمولة. 

ويتأل��ف التصمي��م م��ن مقاط��ع يف الهيكل عىل ش��كل 

أخ��دودي V-shaped: مقطع س��فيل مثبت ف��وق ناقل 

الحرك��ة ونظ��ام التعليق، ومقط��ع علوي يوف��ر الحامية 

لحجريات الطاقم والجنود. 

تتمي��ز مدرعة TERREX 2 مبواصف��ات متنح طاقمها 

قدرة متميزة عىل الوع��ي الظريف، من خالل إدماج حلول 

إلكروني��ات املركب��ات الذكية، مثل شاش��ات العرض عىل 

لوح��ة التابلوه التي تعمل بنظام اللمس والقابلة للتعديل 

حس��ب الحاج��ة، ونظ��ام املراقبة يف جمي��ع االتجاهات، 

ونظام القيادة أثناء إقفال املركبة عىل الطاقم.

تم تصميم املدرع��ة لتمنح الطاقم واألجهزة حيزاً أكرب، 

حيث تتسع ألربعة عرش شخصاً »مبن فيهم السائق وقائد 

املدرع��ة« مع حيز كاف لحموالت املهام حس��ب الحاجة. 

وكذلك يعني تصميمه��ا املتميز بالكفاءة من حيث الوزن 

أنه��ا متتلك قدرات متميزة من حي��ث الحمولة اإلجاملية، 

حي��ث تأخذ يف االعتب��ار تصاميم مرنة م��ن أجل الحامية 

واألسلحة. وتتمتع مدرعة TERREX 2 بالقدرة عىل دمج 

أنظمة أسلحة متقدمة، مثل أنظمة األسلحة البعيدة املدى 

املسلحة مبدفعية عيار 30 مم.

منصة مدرعة جديدة
يبل��غ طول مدرعة TERREX 2 نحو 8 أمتار وعرضها 3.6 

أمتار، أما ارتفاعها فأقل من 3 أمتار. ويصل وزنها اإلجاميل 

إىل 9,000 كلغ، وميكنه��ا أن تحمل ما يصل إىل 14 جندياً 

»اثنني من الطاقم و12 جندياً«.

املدرع��ة الجدي��دة م��زودة مبح��رك ديزل م��ن طراز 

Caterpillar C9.3 6 أس��طوانات بق��وة 525 حص��ان-

باملواصفات األوربية- أو 600 حصان، مقرون بعلبة تروس 

آلية بس��ت رسع��ات. وهناك ما يفيد ب��أن رسعة مدرعة 

TERREX 2 تصل إىل 90 كلم / ساعة عىل الطريق العام.

وكام هو ش��أن املدرع��ات األخرى من النوع نفس��ه، 

تش��مل خي��ارات تس��ليح مدرع��ة TERREX 2 محطة 

أس��لحة بعيدة املدى مثبتة عىل السقف، مجهزة برشاش 

آيل ثقيل عيار 12.7 مم، أو رشاش متحد املحور عيار 7.62 

م��م، فضالً عن قاذف قنابل آيل عي��ار 40 مم. كام تتوافر 

أيضاً أسلحة أثقل من ذلك، مثل املدفع اآليل عيار 30 مم.

من املقرح إنتاج مدرعة TERREX 2 يف أربعة مناذج 

 command و ، trooper APC رئيس��ية مختلفة: تروبر

.  ambulance ومركبة إسعاف ،engineer و ،post

وق��ع اختيار س��الح مش��اة البحري��ة األمريكيني عىل 

TERREX 2 للمرحل��ة التالية م��ن التقييم ألجل برنامج 

املركب��ة القتالي��ة الربمائي��ةACV 1.1 ، املك��ون من 13 

مركبة س��يتم اختبارها عىل مدى العامني املقبلني، وتعترب 

TERREX 2إح��دى املركبت��ني اللتني وقع اختيار س��الح 

مشاة البحرية عليهام.

باالش��راك م��ع   ST Kinetics تنتق��ل رشك��ة واآلن 

 Science Applications International رشيكتها رشكة

Corporation :SAIC، إىل تطوي��ر التصمي��م الهنديس 

• ACV 1.1 والتصنيع لربنامج



65  |  العدد 529  |

"استقرار البالد وإعادة البناء حتديان اسرتاتيجيان"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية مام ال ش��ك فيه أن مامرس��ة الق��وة والنفوذ يف النظام العاملي تف��رز أنواعا من املخاطر والتحديات الت��ي يجب التغلب عليها 

لتحقيق املصالح الوطنية، األمر الذي يس��تلزم استخدام القوة املسلحة وهو ما يتطلب غالبا تحقيق االستقرار وإعادة بناء مسارح 

الح��روب. ولكن الجهود الرامية إىل تحقيق االس��تقرار وإعادة البن��اء، مثلام يحدث يف اليمن حاليا، قد ال تقل صعوبة وفداحة عن 

الحرب نفس��ها، وتتطلب رؤية اس��رتاتيجية. ومن املعروف عن دولة اإلمارات العربية املتحدة استعدادها لتقديم املساعدات، وقد 

قامت بدور رائع يف اليمن حتى اآلن، ولكن اإلدراك الجيد لالس��تقرار الوطني وإعادة البناء بصورة فعالة سيس��اهامن يف تخقيق 

االستقرار اإلقليمي يف السنوات املقبلة.

وعادة ما تركز جهود االستقرار وإعادة البناء عىل تحقيق خمسة أهداف رئيسية، وهي:

 1. خلق بيئة آمنة تسمح للسكان املحليني مبامرسة حياتهم الطبيعية.

 2. تفعيل سيادة القانون وإقامة نظام قضايئ جدير بالثقة من أجل تحقيق الوفاق الوطني.

3. إعادة تشغيل الجهاز الحكومي والخدمات العامة.

4. بناء اقتصاد مستدام وبنية تحتية حتى يتمكن الشعب من تدبري أمور معيشته.

5. تقديم املساعدات اإلنسانية الالزمة لتحقيق الرخاء االجتامعي.

إن إدارة هذه الجهود الصعبة تتطلب تخطيطا وتنس��يقا ال يقالن بأي حال عن تخطيط وتنس��يق العمليات العس��كرية، إن مل 

تتطلب مشاركة أكرب من جانب األجهزة الحكومية وغري الحكومية املختلفة من أجل ضامن استمرار عملية التنمية.

إن االنتقال من الحرب إىل السالم يتطلب تخفيف أسباب النزاع وتعزيز القدرات الحكومية الرئيسية واستعادة الدولة املنكوبة 

بالح��رب قدرتها عىل إدارة عملية التنمية السياس��ية واالقتصادية بنفس��ها، وهو ما يعني أن ع��ىل الدولة املنكوبة بالحرب تحديد 

احتياجاتها وأولوياتها التنموية بنفس��ها حتى لو كانت السلطة االنتقالية بيد أطراف خارجية أخرى، باإلضافة إىل تحقيق االستقرار 

الس��يايس، مبعنى أن أي تسوية سياس��ية دامئة بني األطراف املتنازعة يجب أن تشكل الركيزة األساسية ألي جهود ترمي إىل تحقيق 

اس��تقرار مس��تدام. أي أي قرار أو تحرك س��يايس يجب أن يركز عىل رضورة التوصل إىل تسوية سياسية بني األطراف املتحاربة. كام 

تعترب الرشعية رشطا أساسيا أيضا، ويجب عىل الشعب أن يوافق عىل الحكومة وقراراتها، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب، 

وأن توافق الدول اإلقليمية املجاورة واملجتمع الدويل ككل عىل الحكومة الجديدة وتقديم الدعم الالزم لها.

وقد قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة بالفعل مس��اهامت قيمة بالفعل من أجل تحقيق االس��تقرار وإعادة البناء يف اليمن 

الش��قيق. واحتلت اإلمارات املركز األول عىل مس��توى العامل كأكرب دولة مانحة لليمن يف عام 2015، حيث بلغت نسبة املساعدات 

%31 من إجاميل املساعدات املقدمة من الدول يف جميع أنحاء العامل. وقد بلغت قيمة املساعدات التي قدمتها اإلمارات للخروج 

من األزمة اإلنسانية يف اليمن منذ شهر مارس املايض 1,62 مليار درهم، كام تعهدت اإلمارات أيضا بتقديم مساعدات إضافية –عن 

طريق املنظامت التابعة لألمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى-  بقيمة 73,5 مليون دوالر لتلبية االحتياجات األساسية للشعب 

اليمني الش��قيق، منها تخصيص 44 مليون درهم لدعم الرعاي��ة الصحية وتلبية االحتياجات األخرى، و 29.3 مليون درهم لتعزيز 

األمن الغذايئ وتغذية األطفال واألمهات. وسترتكز معظم هذه املساعدات يف محافظات تعز وعدن ولحج. وقد قام الهالل األحمر 

اإلمارايت بتنفيذ عدة برامج متعلقة باملنش��آت الطبية ومرافق املياه يف عدن وإقليم ش��بوه أيض��ا. وقد قام عدد من قادة املقومة 

الش��عبية الوطنية بزيارة دولة اإلمارات لتقديم الش��كر لقادة الدولة وشعبها عىل موقفهم املرشف لدعم األمن والتنمية يف اليمن. 

ولكن ما يزال هناك الكثري والكثري لفعله مثل دعم الجهود الرامية إىل التوصل إىل حل سيايس قائم عىل قرار مجلس األمن الدويل 

رق��م 2216 ومبادرة مجلس التعاون لدول الخلي��ج العربية والنتائج التب توصل إليها الحوار الوطني اليمني، وكلها جهود تنطوي 

عىل مفاوضات شاقة وبناء الثقة املفقودة. فاليمن من أكرث دول العامل تدجيجا بالسالح )حيث يعتقد املحللون أن هناك ما يقرب 

من 60 مليون قطعة سالح يف اليمن يف يد شعب يصل تعداده إىل 21 مليون نسمة(، كام أن شبكات املعلومات اإلقليمية املتكاملة 

تعتقد أن ألفي ميني يلقون حتفهم كل عام بسبب النزاعات العرقية أو الجرائم املتعلقة بالسالح.

ويتطل��ب األمر، عىل املدى الطويل، االحتكام إىل قرار مجلس األمن الدويل رقم 2216 حتى ميكن إدخال اليمن ضمن املنظومة 

االقتصادية ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز قدرته عىل استغالل املوارد الطبيعية والبرشية واستغالل رشيطه الساحيل 

االس��رتاتيجي. وقد أثبت التاريخ أن بناء قدرات الدولة اليمنية ومس��اعدتها يف إدارة عملية التنمية سيظالن يشكالن تحديا صعبا، 

ولكن وجود "مين" أكرث أمنا وأمانا يف قلب العامل العريب – "مين" مينح كل مواطن ميني دورا يف بناء مس��تقبل بالدهم بالتعاون مع 

جريان��ه- هدف يس��تحق املحاولة. وقد ضحى عدد كب��ري من املواطنني اإلماراتيني بأرواحهم ودمائه��م يف الحملة الرامية إىل إعادة 

األمن واالستقرار إىل اليمن. وهذا يتطلب منا االلتزام واعتامد األفكار الخالقة، باإلضافة إىل التحيل بالصرب واملثابرة إزاء أي تحديات 

مستقبلية مبا يدفع عجلة األمن القومي يف كل من اليمن واإلمارات ُقدما إىل األمام •
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تم اإلعالن عن أن رشكة Northrop Grumman س��تقوم 

 E-2D Advanced بإنت��اج أول طائ��رة يابانية من ط��راز

Hawkeye. فقد فازت بتعديل يف عقد من س��الح البحرية 

األمري��يك للدعم الهن��ديس املتكرر وغ��ري املتكرر لتصميم 

 E-2D Advanced ش��كل أول طائرة ياباني��ة من ط��راز

.Hawkeye

تعد طائرة  E-2D طائرة إنذار مبكر وقيادة وسيطرة يف 

كافة األح��وال الجوية، حيث تلبي احتياجات وزارة الدفاع 

الياباني��ة ملنصة إن��ذار مبكر جوية مس��تقبلية، وذلك كام 

ورد يف بيان صادر عنها. وس��وف يتم إنتاج الطائرة يف مركز 

 Aircraft Integration تكامل الطائ��رات التابع للرشك��ة

Center of Excellence الكائن يف س��نت أوغستني بوالية 

فلوريدا.

ومبوج��ب تعديل العقد البالغة قيمت��ه 285,975,244 

دوالر، س��تقوم رشك��ة Northrop Grumman بتصميم 

ش��كل طائرة E-2D اليابانية، باستخدام خط إنتاج الطائرة 

نفس��ه الذي استخدمته عىل مدى أعوام متعددة من أجل 

الطائرات األمريكية، وذلك للس��امح بتنفيذ برنامج تسليم 

أكرث كف��اءة وأيرس تكلف��ة. وتعترب E-2D طائ��رة اإلنذار 

املبكر الوحيدة الجاري إنتاجها يف العامل.

وقد قام��ت وزارة الدفاع اليابانية يف نوفمرب املايض من 

خالل منافسة باختيار E-2D للقيام بتنفيذ ما تحتاجه من 

أعامل اإلنذار املبكر الناشئة من نوعية الجيل القادم.

قدرات حاسمة
م��ن جانبها قال��ت جني بيش��وب، نائب رئي��س برنامَجْي 

 C-2 Greyhound و   E-2D Advanced Hawkeye

لدى رشكة Northrop Grumman: »س��وف توفر طائرة 

E-2D قدرات حاسمة ستكون مبثابة عامل مضاعف للقوة 

بالنسبة إىل الحكومة اليابانية«.

وأضاف��ت: »س��يكون بإم��كان أول املس��تجيبني تلقي 

املعلوم��ات والعمل به��ا برسعة أكرب م��ن أي وقت مىض 

من خالل اس��تخدام قدرة أكرب عىل اإلن��ذار املبكر، ونظام 

اتصاالت مرتبط بالشبكات.

قامت قوات الدف��اع الذايت اليابانية بتش��غيل طائرات 

E-2C Hawkeye من��ذ أواخر مثانينيات القرن املايض، كام 

يجري استخدام E-2C حالياً يف تايوان وفرنسا ومرص.

 Sea حج��ر الزاوية يف نظ��ام ال��درع البحري
Shield

تع��د طائرة Advanced Hawkeye أول منصة يف ش��بكة 

الدفاع الصاروخي املوزعة من أجل اكتشاف صواريخ كروز 

التي يتم إطالقها من منصة إطالق برية متنقلة. واستجابة 

 Advanced له��ذا التهدي��د الح��رج زمنياً، تق��وم طائ��رة

 Aegis missile بتنبيه طراد الصواريخ األمرييك Hawkeye

cruiser بش��أن اإلطالق، ك��ام توفر معلوم��ات توجيهية 

مستمرة إىل أن يتمكن صاروخ  Aegis من تدمري الصاروخ.

تق��وم طائ��رة Advanced Hawkeye بالتنس��يق بني 

ق��درات املعلوم��ات االس��تخباراتية الفضائي��ة واملراقب��ة 

واالس��تطالع يف آن واحد، وبذلك تقوم بتوجيه طائرة بدون 

طيار لتحديد ومتييز منصة اإلطالق بدقة.

وفي��ام يتعلق بإدارته��ا للمعارك الجوي��ة، تقوم طائرة 

إىل  املعلوم��ات  ه��ذه  بنق��ل   Advanced Hawkeye

الطائ��رات الهجومية الت��ي تطلق أس��لحة موجهة دقيقة 

لتدم��ري منصة اإلطالق  قبل أن تتمكن من إعادة التموضع 

أو شن هجوم آخر.

وقد حققت طائرة Advanced Hawkeye قفزة نوعية 

مبا يعادل جيلني يف تكنولوجيا الرادارات ومعالجة البيانات 

املطورة واالتصاالت، وبذلك س��تكون األس��اس الذي يقوم 

عليه نظ��ام الدفاع الج��وي الصاروخ��ي املصمم العراض 

الصواري��خ عىل ارتف��اع كبري، وهو عن��رص رئيي يف نظام 

الدرع البحري Sea Power 21 Sea Shield التابع للبحرية 

األمريكية، عالوة عىل أن النظام سيقوم بدور دائم التوسع 

يف الهج��وم البح��ري من خالل قدرات الكش��ف والتعقب 

املتطور يف العمليات الساحلية والربية.

وس��وف تكون الطائرة عامل التمكني الرئيي لش��بكة 

تقارير
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القوات FORCEnet من خالل استخدام خاصية االتصال 

بالش��بكة ذات البنية املفتوحة، وس��وف توفر القدرة عىل 

تنس��يق عملي��ات التهدي��ف والهجوم يف الوق��ت الحرج 

 Time-Critical Targeting and Time-Critical

. Strike operations

دل��ل أداء Hawkeye يف عملية الحرية الدامئة وعملية 

تحرير العراق عىل مدى ديناميكية نظام األسلحة ومرونته 

يف االشتباك يف معارك القوات املشركة.

وق��د اجتمع فريق متميز ض��م أكرث من 170 مورد من 

الطراز العاملي من أنحاء البالد بحيث س��اهم أفضل خرباء 

تطوير أنظم��ة التصنيع والهندس��ة وإلكرونيات الطريان 

 ،Advanced Hawkeye طائ��رة  برنام��ج  واألس��لحة يف 

مع الركي��ز بصورة خاصة عىل االنتق��ال إىل توفري األجزاء 

التجارية الجاهزة.

 Advanced يعم��ل رواد الصناع��ة معاً لدعم برنام��ج

Hawkeye ط��وال مرحل��ة االنتقال م��ن تطوير األنظمة 

والدم��ج واالختب��ار إىل اإلخ��راج الناجح ألس��طول طائرة 

.Advanced Hawkeye

Rotodome نظام الرادار وهوايئ
 Northrop و   Lockheed Martin رشكات  س��اهمت 

 L3 و Raytheonو Grumman Electronic Systems

AEW تنتج طائرات اإلنذار املبكر Northrop Grumman شركة
E-2D Advanced Hawkeye اليابان حتصل على طائرة

طائرة E-2D قدرات 
حاسمة ستكون 

مبثابة عامل مضاعف 
للقوة بالنسبة إىل 
احلكومة اليابانية

Communications Randtron يف إدخ��ال التطوي��رات 

التقنية الرئيس��ية عىل Advanced Hawkeye، وتش��مل  

تطوي��ر األنظمة املعيارية، وأجهزة االس��تقبال ذات املدى 

الدينامييك، وأجهزة اإلرسال املتقدمة ذات الحالة الصلبة، 

واملعالجة التكيفي��ة املكانية-الزمانية، وتقنية املصفوفات 

املمسوحة إلكرونياً.

أنظمة املهام
 Lockheed و   Northrop Grumman فيه��ا  س��اهم 

Martin و BAE SYSTEMS، باالش��راك م��ع م��ورّدي 

أنظم��ة امله��ام وإلكرونيات الطريان الرئيس��ية، وس��يتم 

:Advanced Hawkeye تضمني التحديثات التالية يف

• قم��رة تكتيكية كامل��ة اإلدماج ومصنوع��ة كلياً من 

الزجاج.

• نظام متييز متطور لألصدقاء واألعداء.

• محطات عمل حاسوبية وتكتيكية للمهام.

• تحسينات إلجراءات الدعم اإللكروين.

• اتصاالت محدثة ومجموعة وصالت بيانات.

أنظمة الدفع والطريان
و   Rolls-Royce رشكت���ا  األنظم��ة  ه��ذه  يف  س��اهم 

Hamilton Sundstrand والعديد من املوردين اآلخرين 

ألجزاء الطائرة الكهربائية وامليكانيكية وهيكلها، وتش��مل 

التحسينات يف طائرة Advanced Hawkeye ما ييل:

• تعديالت يف املحرك واملروحة.

• نظام توليد كهرباء ذو سعة عالية.

• عنارص تربيد وضغط للمعدات.

• متديدات األسالك واملواد الركيبية والهياكل للطائرة.

التزود بالوقود يف الجو
قام��ت رشك��ة Northrop Grumman باالش��راك م��ع 

البحرية األمريكية بنجاح بإجراء املراجعة الحاس��مة العام 

 E-2D امل��ايض لتصميم نظام التزود بالوقود ج��واً لطائرة

 .Advanced Hawkeye

وي��دل اعتامد ه��ذه املرحلة املهم��ة للغاية عىل نضج 

التصميم واالعراف بأن الربنامج جاهز لالنتقال إىل مرحلة 

البناء واالختبار. كام أن مراجعة التصميم الحاس��مة يقرب 

من موع��د تركيب هذه القدرة يف طائرة اإلنتاج الجديدة. 

وس��وف يتم تجهيز طائ��رة E-2D املوج��ودة بالفعل يف 

الخدمة بقدرة التزود بالوقود جواً.

تتمي��ز الطائ��رة بقدرتها ع��ىل إدارة ش��بكة اتصاالت 

موثوقة ب��ني عقد اتص��االت مبعرثة عرب مناطق واس��عة، 

وبالتايل فهي مصممة لتنفيذ رضبات جوية، ودعم للقوات 

الربية، وعمليات إنقاذ. وتشمل عمليات التحديث والرقية 

تعديالت يف نظام الوقود بحيث يس��توعب مس��بار إعادة 

الت��زود بالوق��ود، ومقاع��د متينة ومعززة ملج��ال الرؤية، 

واألضواء أثناء التش��كيل لتحس��ني الرؤية وتوجيه املسافة 

الجوية بني طائرة E-2D Advanced Hawkeye والطائرة 

الصهريجية املزودة بالوقود، وتحس��ينات برمجيات نظام 

التحكم بالطريان من أجل تحسني التعامل مع الطائرة أثناء 

عمليات التزود بالوقود.

س��وف يبدأ تركيب نظ��ام التزود بالوق��ود جواً املطور 

وأجه��زة اختبار الطريان يف طائرة  E2D يف الربع الثاين من 

ع��ام 2016 يف مصنع Northrop Grumman يف س��نت 

أوغس��تني. ومن املق��رر أن يتم يف ع��ام 2017 اختبارات 

الط��ريان لطائ��رة E2D االختبارية املجه��زة بنظام التزود 

بالوقود جواً، أما قدرات التش��غيل األولية فمن املتوقع أن 

تتم يف عام 2017 •
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عمل مشرتك يدعم قطاع الصناعات واخلدمات البحرية يف الدولة

"أبوظبي لبناء السفن" و"األحواض اجلافة العاملية" توقعان 
مذكرة تفاهم

 ،)ADSB( »وقعت رشك��ة »أبوظبي لبناء الس��فن

التي تعمل يف مجال صناعة وصيانة وإصالح السفن 

العس��كرية والتجارية، وخدمات الدعم البحري يف 

دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة ومنطقة الخليج، 

مذكرة تفاهم مع رشك��ة »األحواض الجافة العاملية 

– ديب«Drydocks World ، والت��ي تعد أحد أكرب 

أحواض السفن وأكرثها تنوعاً يف العامل.

وق��ع املذك��رة كل من الدكتور خال��د املزروعي، 

لبن��اء  »أبوظب��ي  لرشك��ة  التنفي��ذي  الرئي��س 

الس��فن«، والدكتور يس إس كيم، الرئيس والرئيس 

التنفي��ذي للعمليات لألح��واض الجاف��ة العاملية. 

وتهدف هذه املذكرة إىل تأسيس رشاكة اسراتيجية 

وكيان صناعي بحري يف قط��اع الصناعات البحرية. 

كام تعت��رب مذك��رة التفاه��م متهي��داً لالتفاقي��ات 

واملرشوعات البحرية املس��تقبلية يف دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة، ودول مجل��س التع��اون لدول 

الخليج العربية، ولتوفري فرص مميزة ألبوظبي لبناء 

السفن، واألحواض الجافة العاملية، إلظهار خرباتهام 

املشركة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة 

الخلي��ج، بهدف إرس��اء عالقة وثيق��ة طويلة األمد 

تعزز قدراته��ام يف هذا القطاع، وليقوما من خاللها 

بتأس��يس عالق��ات رشاكة اس��راتيجية تدعم قطاع 

الصناع��ات والخدم��ات البحرية يف الدولة بش��تى 

أنواعها. وتهدف املذكرة كذل��ك إىل تبادل الخربات 

واالس��تفادة من اإلمكانيات املشركة التي تستطيع 

من خاللها الرشكتان تحقيق تعاون مستقبيل مثمر.

من جانبه عرب الدكت��ور خالد املزروعي عن بالغ 

سعادته بتوثيق التعاون بني »أبوظبي لبناء السفن« 

و«األحواض الجافة العاملية«، مؤكداً أن هذا التعاون 

ميث��ل برهاناً إضافياً عىل ب��ذل رشكة »أبوظبي لبناء 

الس��فن« قصارى جهدها من أجل ترسيخ عالقاتها 

مع مثيالتها يف مج��ال الصناعات البحرية، وتكوين 

رشاكات تس��تطيع من خالله��ا تطوي��ر إمكانياتها 

وقدراتها، بتقديم حلول تتس��م بالكفاءة والفاعلية 

من حي��ث التكلفة والج��ودة والنوعي��ة والحلول 

الش��املة، يف مجال تعزيز وتفعيل عمليات الصيانة 

واإلصالح والعمرة للسفن الحربية والتجارية داخل 

دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة وخارجها. وأوضح 

الدكتور املزروعي أن من شأن توقيع مذكرة التفاهم 

أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بني الرشكتني، ويسهم 

بالتايل يف دعم االقتصاد الوطني يف الدولة يف مجال 

مذكرة تفاهم تفتح 
آفاقًا جديدة للتعاون 
والتي تسهم يف دعم 

االقتصاد الوطني للدولة 
يف جمال الصناعات 
واخلدمات البحرية

الصناع��ات والخدمات البحري��ة. وأعرب عن ثقته 

الكبرية بأن النجاح س��يكون حليفاً للتعاون الوثيق 

ب��ني »أبوظبي لبناء الس��فن« و«األح��واض الجافة 

العاملية« مام يجعلها بداية لتقديم أفضل الخدمات 

يف مج��ال صيان��ة الس��فن مبعايري معتم��دة عاملياً 

وعالية الجودة.

م��ن جانب��ه ق��ال الدكت��ور يس إس كي��م، إن 

»األح��واض الجافة العاملي��ة« تس��تثمر بكثافة يف 

أنظم��ة إدارة الج��ودة لتحس��ني كف��اءة خدماتها 

البحري��ة واملالحي��ة وفاعليتها، األم��ر الذي جعلها 

املقصد املفضل لالبتكارات البحرية التي ستش��كل 

مس��تقبل الصناعات البحرية ع��ىل مختلف الصعد 

املحلية واإلقليمية. 

وأش��ار الدكت��ور كي��م إىل أن الرشك��ة تتبن��ى 

اس��راتيجية أعامل ترتقي بقيم��ة الجودة، بوصفها 

أحد األعمدة الرئيس��ية التي تقوم عليها تنافسيتها 

عىل املس��توى العاملي، وهو م��ا ظهرت تجلياته يف 

نجاحه��ا يف الفوز مبرشوعات رائ��دة عاملياً، ما كان 

لها أن تفوز بها لوال متتعها بس��معة عاملية يف مجال 

تطبيق أفض��ل املقايي��س واملعاي��ري بحيث أصبح 

اس��مها بحد ذاته مرادفاً للج��ودة العاملية يف أرقى 

صورها وأش��كالها، بالنظر إىل ما تحويه املنشأة من 

ك��ربى األحواض الجافة، ليس ع��ىل الصعيد املحيل 

فحس��ب، بل العاملي أيضاً. وأك��د الدكتور كيم أن 

الرشكتني تس��عيان للعمل جنب��اً إىل جنب يف مجال 

الصناعات والخدمات البحرية.

ويش��كل توقيع رشكتَْي »أبوظبي لبناء الس��فن« 

و»األح��واض الجاف��ة العاملي��ة – ديب« عىل مذكرة 

التفاه��م ه��ذه، بداية للعمل املش��رك بينهام من 

أجل تحقيق أهداف اسراتيجية يف قطاع الصناعات 

والخدم��ات البحري��ة، الذي يعترب م��ن القطاعات 

الحيوية لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، تحقيقاً 

لرؤية القي��ادة الحكيمة للدول��ة يف التميز يف هذا 

القطاع، من خالل املش��اركة يف االستحواذ عىل أكرب 

قدر ممكن من املرشوعات ذات االهتامم املشرك •
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فن احلرب.. فن احلياة
كنت اقرأ يف كتاب يحمل عنوان: فن الحرب، من تأليف سون تزو، وما مييز هذا الكتاب أن عمره 
يعود إىل القرن الخامس قبل امليالد، وقد طلب تأليفه ملك الصني يف تلك الحقبة من سون تزو، ملا 

عرف عنه من االنضباط العسكري واملهارة يف التخطيط ورسم االسرتاتيجيات القتالية.
بعد أن وضع الكتاب بني يدي امللك، أصدر قراراً بتعيني مؤلفه قائداً عاماً للجيش الصينية، وقد 
حقق إنجازات كبرية عىل س��احة املعركة. ضم الكتاب الكثري من املقوالت العس��كرية التي تساعد 
القائد يف ساحة القتال، وكيفية إدارة الجند، واالستفادة القصوى من إمكانياتهم الفردية لتنعكس 
ع��ىل الجهد الجامعي للجيش بأكمله، كام تحدث عن التموي��ن والروح املعنوية للجيش، وغريها 

كثري من التوجيهات الدقيقة والهادفة.
ويق��ال إن الكت��اب يحت��وي عىل س��تة آالف جملة ضمن 13 باب��اً، جميعها ت��دور يف الجانب 
العس��كري، ويعترب هذا الكتاب من أقدم الكتب يف التاريخ البرشي ويف املجال العس��كري خاصة، 
ويعترب البعض أن الكثري من النظريات العسكرية الحديثة تم بناؤها من األفكار التي جاءت فيه.
م��ن أهم املقوالت التي احتواها الكتاب: "جميع األمور املتعلقة بالحرب تعتمد عىل الخداع – 
الحرب خدعة -فعندما نس��تطيع الهجوم، يجب أن نبدو كام ل��و كنا عاجزين عنه، وعندما نناور 
ونتحرك بالقوات، يجب أن نبدو خاملني، وعندما نقرتب، يجب أن نجعل العدو يظن أننا بعيدون. 

وعندما نكون بعيدين، يجب أن نجعل العدو يظن أننا قريبني".
ويقول يف موضع آخر من الكتاب عن االسرتاتيجيات القتالية: "أعىل درجات الرباعة العسكرية، 
ه��ي إعاقة خطط العدو بالهجوم املضاد، يليها منع قوات العدو من االلتحام ببعضها بعضاً)عزلها 
وقط��ع خط��وط االتصال واإلم��دادات( يليه��ا الهجوم عىل جيش الع��دو يف امليدان، وأما أس��وأ 
السياس��ات فه��ي حصار املدن ذات األس��وار العالي��ة". وبطبيعة الحال مثل ه��ذه الخطة باتت 
مس��تهلكة ومعروفة عىل نطاق واسع، لكن إذا تذكرنا أن الكتاب تم تأليفه قبل خمسة قرون من 
امليالد، فعندها ندرك أننا أمام منجز كان سبق لزمنه. أيضا الكتاب يف مجمله يتحدث عن الجيوش 
الربي��ة، وال يوجد جوان��ب أخرى من القوات، مثلام هو واقع يف عرصنا الحارض، مثل س��الح الجو 

والدفاع الجوي والبحرية، ونحوها.
لكنني توقفت عند عدة إش��ارات خرجت بها من هذا الكت��اب من أهمها ما يتعلق بالجوانب 
االقتصادية والتنموية، والتي هي أيضاً ال تقل أهمية يف التخطيط والبناء، ليس يف س��احة املعركة، 
وإمن��ا يف س��احة الرقي الحضاري ومس��ابقة األمم يف مجاالت حيوية ال تق��ل أهمية، حيث ميكن 
إس��قاط عدد من تلك الخطط والرؤى العس��كرية وتنفيذها يف جوانبها املدنية، وهو ما يثبت يف 
نهاية املطاف، أن الحياة العسكرية عىل مختلف أنواعها جزء ال يتجزأ من حياة أي مجتمع برشي.
لطاملا قرأت كتباً يف األدب والفلس��فة والعلوم، لكنها امل��رة األوىل التي أقرأ فيها كتابامًبثل هذا 
الق��دم والتاريخ الطويل، وإن كان التاريخ الذي ت��م تحديده ضارب العمق يف الزمن، مام يجعل 
التصديق به أمراً قد يجده البعض صعباً، والسيام أن هناك مقوالت تتحدث عّمن كتب هذا املنجز 
وتجريه الس��م أس��طوري، وهناك من يقول إن تالمذة هذا القائد ومحبي��ه هم من قاموا بتأليفه 
تكرمي��اً ل��ه، وآخرون يذهبون إىل أن معظم الكتاب األصيل ضاع واندثر، وما بقي منه أعيد كتابته 
م��راراً وتك��راراً، وحدثت الزيادة والنقص��ان فيه، وجميع هذه املقوالت ت��ؤرش ليشء واحد وهو 

استحالة أن يكون هذا الكتاب عمرة سبعة آالف عام.
لكنني ال أنكر أن الرحلة يف عمقه كانت ممتعة وجميلة ومفيدة، وكأنك تلعب الشطرنج •

القوة الناعمة

بقلم :
فاطمة املزروعي
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Tiger HADستقوم فرنسا بتشغيل 67 مروحية من طراز تايجر
خمالب النمر املروحية الهجومية املتعددة املهام

 DGA طلب��ت وكالة الدفاع الفرنس��ية للمش��ريات

 Tiger س��بع مروحيات هجومية إضافية م��ن طراز

HAD، ليصبح العدد اإلجاميل 67 مروحية من طراز 

تايجرTiger  سيتم تشغيلها يف نهاية املطاف من قبل 

س��الح الطريان التابع للجيش الفرني. وس��وف يتم 

تسليم مروحيات Tiger اإلضافية خالل عامي -2017

 Airbus 2018. وق��د تم ترس��ية العقد عىل رشك��ة

.Helicopters

من جانب��ه قال جويلوم ف��وري، الرئيس والرئيس 

التنفي��ذي لرشك��ة Airbus Helicopters: »أخضع 

 Tiger س��الح طريان الجيش الفرني مروحية تايجر

لالختبار يف عدة مسارح عمليات، وأثبتت الطائرة أنها 

رضورية لنجاح مهامهم. ومتثل هذه الطلبية اإلضافية 

لس��بع مروحي��ات Tiger HAD إش��ارة واضحة إىل 

أدائه��ا، وإن من دواع��ي فخرنا واعتزازن��ا أن نكون 

قادرين عىل دعم القوات املس��لحة الفرنسية يف أشد 

عملياتها صعوبة وتطلباً«.

تع��د Tiger HAD ه��ي املروحي��ة الهجومي��ة 

 ،Airbus Helicopter املتعددة املهام من إنتاج رشكة

وه��ي مصمم��ة للقي��ام مبهام االس��تطالع املس��لح، 

والحامية الجوية أو األرضية، والقتال الجوي جو-جو، 

واإلس��ناد الناري األريض، والتدم��ري والحرب املضادة 

للدبابات، نهاراً أو ليالً ويف األحوال السيئة.

لقد أثبتت مروحية Tiger الهجومية قدراتها أثناء 

االنتش��ار العمليايت يف أفغانستان وجمهورية أفريقيا 

الوس��طى والصوم��ال وليبيا ومايل. ويوف��ر النموذج 

املطور من املروحية Tiger HAD قدرات صاروخية 

ج��و-أرض، والتحدي��د املع��زز لأله��داف، وحامي��ة 

بالستية، وقوة إضافية زائدة بنسبة %14، ومجموعة 

حرب إلكرونية متطورة، وأحدث أنظمة االستجواب.

وع��ىل الرغ��م م��ن انته��اء عمليات االنتش��ار يف 

أفغانس��تان وليبيا، ما تزال مروحيات Tiger تس��اند 

املهام يف الساحل، وعىل الرغم من األحوال العملياتية 

املعادية أظهرت املروحية مس��توى عالياً من التوافر، 

وس��جلت أكرث من 2,000 س��اعة ط��ريان منذ بداية 

االنتشار يف يناير 2013.

قدرة عالي��ة عىل البق��اء واملحافظة عىل 
السالمة

 Tiger نظراً النبس��اط وضي��ق ظلها تتمي��ز مروحية

HAD م��ن بني ما تتميز به بضآلة فرص انكش��افها، 

وقلة نقاط الضع��ف فيها، ورش��اقة حركتها العالية، 

وقدرته��ا عىل املناورة، األمر ال��ذي يجعلها املروحية 

الهجومية األفضل تالؤماً وتكيفاً مع س��احات الحرب 

املتامثل��ة والالمتامثل��ة، مع قدرات فريدة س��واء يف 

القتال أرض-جو وجو-جو.

وه��ي مجه��زة مبدف��ع عىل ب��رج عي��ار 30 مم، 

ومجموع��ة م��ن الصواري��خ والقذائ��ف املثبتة عىل 

األجنح��ة، مع نظام ح��رب إلكرونية ع��ايل الكفاءة. 

ك��ام تم تعديل Tiger HAD بحيث أصبحت تتالءم 

مع االس��تخدامات البحرية وميكن تشغيلها متاماً من 

البح��ر، كام دلل ع��ىل ذلك طريان الجي��ش الفرني 

العامل مقابل الخط الساحيل الليبي.

تعترب مروحية Tiger عامالً رئيس��ياً يف أية عملية، 

سواء كانت للقتال املبارش أو ملهام املرافقة والحامية؛ 

حي��ث ميك��ن نرشه��ا يف أي م��كان بفض��ل متانتها 

وبس��اطة استخدامها، كام أن من السهل صيانتها، وال 

تحتاج إىل بنية تحتية ثقيلة. 

قام��ت رشك��ة Airbus Helicopters حت��ى اآلن 

بتس��ليم أك��رث م��ن 120 مروحية Tiger إىل فرنس��ا 

وأملانيا واس��بانيا وأسراليا، وس��جلت 68,000 ساعة 

طريان.

من خ��الل تصميم قم��رة القي��ادة ذات الكرايس 
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املرادف��ة، يجلس قائد الطائ��رة يف الكريس األمامي، 

بين��ام يس��تطيع الرام��ي يف الكريس الخلف��ي إدارة 

أنظمة األس��لحة وأنظمة التحكم األساسية بالطريان، 

والتحويل بني األدوار واملهام إن لزم.

 LCDيُس��تخدم زوج م��ن شاش��ات إل يس دي

املتع��ددة الوظائف ل��كل فرد من الطاق��م، لعرض 

بيانات ومعلوم��ات أنظمة االستش��عار عىل أنظمة 

داخلية، فضالً عن التفاعل مع أنظمة الطائرة.

خفيفة الحركة
هناك نظ��ام عرض إضايف مجهز بشاش��ة مثبتة عىل 

الخوذة تزود قائ��د الطائرة ببيانات الطريان وإطالق 

الن��ار مع أنظمة برصي��ة مطورة رقمياً، كام تس��هم 

شاشة عرض الخوذة يف متكني الرامي من التعامل مع 

أنظمة األسلحة عىل من الطائرة والتحكم بها ورؤية 

بيانات التهديف.

تتميز مروحية Tiger HAD بخفة الحركة الفائقة، 

مس��تفيدة يف ذلك من املروحة الرئيسية الالمفصلية 

والرباعية الشفرات بطول 13 مراً، كام تتصف بالقوة 

وذلك بفضل تجهيزها مبحركني مطورين من محركات 

.MTR390 عمود اإلنارة التوربيني من طراز

تش��مل إلكرونيات الطريان املدمجة يف املروحية 

Tiger HAD أنظم��ة إدارة مي��دان املعركة، وعرض 

 ،EUROGRID ط��راز  م��ن  الرقمي��ة  الخرائ��ط 

واالتصاالت الالس��لكية والفضائية املدمجة، ووصالت 

نقل البيانات، وجهاز مرس��ل مس��تقبل / مستجوب 

ميي��ز الصديق من الع��دو، ونظام تحك��م آيل رقمي 

بالطريان رباعي املحور عايل املوثوقية.

يحت��وي نظ��ام التهدي��ف املثبت عىل الس��طح 

واملس��تقر من حيث االتزان عىل كام��ريا تلفزيونية، 

وجهاز تصوير حراري، وكاشف املدى الليزري، ومميز 

األه��داف الليزري، ومتعقب أماك��ن ليزري بإمكانه 

تعقب أربعة أهداف يف آن واحد.

 Tiger HAD باإلضاف��ة إىل ذلك تضم مروحي��ة

خزان��ات وقود خارجية يف الح��روب من أجل املهام 

التي تس��تغرق ف��رات أطول، ومجال طريان واس��ع 

 Spike and Hellfire ميك��ن فيه إط��الق صواري��خ

املضادة للدبابات، واتصاالت رقمية مليدان املعركة.

قادرة عىل البقاء
ك��ام ثبت من خ��الل عمليات االنتش��ار العملياتية، 

تتميز Tiger HAD بسهولة الصيانة؛ فهي ال تتطلب 

بنية تحتية ثقيلة لعمليات الصيانة، مبا يف ذلك تبديل 

املحرك، كام أن التصميم يس��هم يف التقليل من عدد 

أفراد الطاقم.

تس��هم رش��اقة الحركة التي تتميز به��ا مروحية 

Tiger HAD، فض��اًل ع��ن انبس��اط وضي��ق ظلها، 

وبصمة األش��عة تح��ت الحمراء املنخفض��ة للرادار، 

ونظام األس��لحة الس��لبي، يف الحد بدرجة كبرية من 

تعرض هذه املروحية لإلصابة أثناء املعارك.

وهناك عامل آخر يس��هم يف تعزي��ز القدرة عىل 

السالمة والبقاء يتمثل يف الحامية البالستية ملروحية 

Tiger HAD، وقدرة املروحي��ة العالية عىل حامية 

الركاب، والخزان��ات الذاتية اإلح��كام، وبنية النظام 

الهندس��ية املزودة بقابلية الفصل والتقسيم املتاحة 

ذاتياً يف التصميم •

 Tiger تعترب مروحية
عامالً رئيسيًا يف أية 
عملية سواء كانت 
للقتال املباشر أو 

ملهام املرافقة 
واحلماية
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 SAMP/T ونظام الدفاع اجلوي  Aster 30 الربنامج يحدث الصاروخ االعرتاضي
Aster Block 1 NT فرنسا تطلق برنامج

 Aster Block  أطلقت وزارة الدفاع الفرنس��ية برنامج

NT »New Technology 1« الذي يهدف إىل تحديث 

 ،SAMP/T نظ��ام الدفاع الج��وي املرتكز ع��ىل األرض

وكذل��ك صاروخ Aster املرافق له. وقد أخطرت اإلدارة 

العامة للتس��ليح اتحاد ال��رشكات EUROSAM الذي 

يضم رشكتَي MBDA و Thales بالعقد يف 23 ديسمرب 

 .1015

ين��ص هذا العق��د ع��ىل تطوير من��وذج جديد من 

 Aster Block �ويش��ار إليه ب ،Aster Block 1 صاروخ

NT 1، ومن املنتظر أن تتم عمليات التسليم األوىل إىل 

القوات الجوية الفرنس��ية يف عام 2023. كذلك يش��مل 

العق��د تحديث نظ��ام SAMP/T الحايل للحصول منه 

عىل قدرات معززة، وبخاصة ضد الصواريخ البالس��تية. 

ويتميز ص��اروخ Aster Block 1 NT بقدرات دفاعية 

عرب مساحة واس��عة ضد الصواريخ البالستية التي يبلغ 

مداها 1,500 كلم.

س��وف تس��هم ه��ذه التط��ورات يف متك��ني نظ��ام 

SAMP/T م��ن تحس��ني مس��اهمته يف برنامج حلف 

النات��و للدف��اع ضد الصواريخ البالس��تية. ويف األش��هر 

القليل��ة القادمة س��وف تنضم إىل فرنس��ا عىل األرجح 

إيطالي��ا التي تم كذلك تجهيز وح��دات الدفاع الجوي 

.SAMP/T فيها بنظام

تم التعاون ب��ني اململكة املتحدة وإيطاليا وفرنس��ا 

لبعض الوقت يف أنظمة الدفاع الربي والبحري والجوي 

املبني��ة عىل صاروخ Aster. وقد تأكد هذا التعاون من 

جديد من خالل توقيع الدول الثالث عىل مذكرة تفاهم 

يف 11 ديس��مرب 2015. وتتوىل اإلدارة العامة للتس��ليح 

إدارة برنام��ج Asterِ الفرن��ي، بدع��م م��ن املنظمة 

الحكومية الدولية األوروبية للتعاون املشرك يف التسلح.

يف الع��ام املايض منح��ت وكالة الدف��اع الصاروخي 

األمريكي��ة »جائ��زة رائ��د التكنولوجي��ا« إىل الفريقني 

الفرني واإليطايل اللذين كانا وراء نظام الدفاع الجوي 

املوس��ع SAMP/T. وقد جاءت ه��ذه الجائزة تقديراً 

 Aster 30 لإلطالق الناجح يف 6 م��ارس 2014 لصاروخ

Block 1  ضد هدف ميثل صاروخاً بالستياً تكتيكياً من 

نوع سكود، وذلك بالتنسيق مع سلسلة قيادة الناتو.

متثل الهدف م��ن إطالق الص��اروخ يف التدليل عىل 

الق��درات الدفاعي��ة الصاروخي��ة البالس��تية للنظ��ام 

الصاروخي SAMP/T، وتش��غيله باالشراك مع حلف 

الناتو من خالل استخدام Link 16، والسامح بإدماجه 

يف القوات املشركة والعمليات املشركة بني الحلفاء.

نقاط القوة الرئيسية يف نظام SAMP/T هي دفاعه 

عن منطقة بزاوية 360 درجة، وقدرته عىل االشتباك يف 

آن واحد مع جميع أنواع األهداف البالس��تية القصرية 

املدى والجوية التقليدية، يف حني نجد أن أفضل وصف 

لنظام Aster أنه ص��اروخ مضاد للصواريخ وقادر عىل 

اع��راض كافة أنواع التهديدات الجوي��ة العالية األداء، 

مث��ل الطائرات، والطائ��رات بدون طي��ار، والصواريخ 

البالس��تية، وصواريخ كروز، والصواريخ املضاد للسفن 

بأمداء تصل حتى 120 كلم •

Aster صاروخ مضاد 
للصواريخ وقادر على 

اعرتاض كافة أنواع 
التهديدات اجلوية 

العالية األداء 
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يسهم االبتكار يف إدماج تقنيات متقدمة لزيادة القدرات الهجومية

وكالة DARPA متنح نورثروب جرومان عقدًا خاصًا لربنامج 
األنظمة غري املأهولة

قام كل من وكالة مش��اريع البحوث املتطورة الدفاعية 

DARPA  ومكت��ب البح��وث البحري��ة مبن��ح رشك��ة 

املرحل��ة   Northrop Grumman Corporation

 Tern الثالث��ة من برنامج ت��رين لألنظمة غ��ري املأهولة

أن  املق��رر  وم��ن   .unmanned systems program

تش��مل خطط املرحلة الثالثة التصميم النهايئ والتصنيع 

والتشغيل التجريبي الكامل للنظام يف البحر.

ويس��عى برنامج ت��رين Tern لتطوير نظ��ام ثابت، 

مس��تقل بذاته، غري مأهول، بعيد امل��دى، للمعلومات 

االس��تخباراتية واملراقبة واالس��تطالع والهجوم، الهدف 

منه إطالقه واس��تعادته بأمان وموثوقية من سفن ذات 

س��طح صغري مع الح��د األدىن من التعدي��ل فيها. وقد 

تم تصمي��م الربنامج لزيادة القدرة ع��ىل أداء املهام يف 

البيئات البحرية القاس��ية، وم��ن ثم فهو يهدف لتمكني 

قدر أكرب م��ن القدرة عىل أداء املهام واملرونة للس��فن 

القتالية الس��طحية بدون الحاجة إىل إقامة قواعد برية 

ثابتة أو طلب اإلمكانات النادرة لحامالت الطائرات.

م��ن جهته ق��ال كري��س هرينانديز، نائ��ب الرئيس 

للبح��وث والتكنولوجيا والتصمي��م املتطور، لدى رشكة 

Northrop Grumman Aerospace Systems: »إننا 

ننوي االستفادة إىل درجة كبرية من تفوق مركزنا لألنظمة 

غ��ري املأهولة يف تطوير وتجربة ه��ذا النوع من قدرات 

األنظم��ة غري املأهول��ة امللّحة إلنجاح مهم��ة البحرية. 

كذلك نؤم��ن بأن تجربتنا وخربتن��ا املتميزة يف األنظمة 

غري املأهولة التي تتخذ من السفن قاعدة لها، والدروس 

 MQ-8B/C التي تعلمناها م��ن الربامج، ومنها برامجنا

 X-47A Pegasus و MQ-4C Triton و Fire Scout

.»Tern تعد حاسمة لنجاح برنامج ،X-47B UCAS و

 Northrop التابع لرشكة Tern يضم فريق برنام��ج

 Scaled التابع��ة له��ا وه��ي ال��رشكات   Grumman

 General Electric )GE( Aviation و Composites

ويس��عى   .Moog و   AVX Aircraft Company و 

ح��ل برنامج Tern لتقديم نظ��ام مبتكر يدمج تقنيات 

ناضجة ومتقدمة، ويش��تمل عىل نظ��ام دفع متميز تم 

تصميمه للمساعدة عىل زيادة القدرات العاملية الثابتة 

للمعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع والهجوم 

يف السفن البحرية السطحية ذات السطح الصغري.

ومن جانبه قال بوب أوغست، مدير برنامج Tern يف 

 :Northrop Grumman Aerospace Systems رشكة

»يرجع نظام العرض التجريبي الش��امل بشكل كبري إىل 

مفهومنا العمليايت بإزال��ة املخاطر، األمر الذي يقود إىل 

التق��دم يف تحقيق هذه القدرات الحاس��مة واملتعددة 

املهام« •
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 Tern يسعى برنامج
لتقدمي نظام مبتكر 

يدمج تقنيات ناضجة 
ومتقدمة
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توجه يعود بفائدة كبرية على قطاع الطريان
سلسلة اإلمداد الرقمي تدشن بداية عصر جديد

تعتم��د رشكات اإلم��داد الرقمي العاملي��ة الرائدة حالياً 

أس��اليب رقمية من ش��أنها أن تضع معايري جديدة قد 

تضع الرشكات املعتمدة عىل سالس��ل اإلمداد التقليدية 

»ع��ىل الرف«  هذا هو ما رصح ب��ه مؤخراً أحد الخرباء 

العاملني يف هذا املجال، وهو ديفيد يب. ستورتش، رئيس 

 ،AAR Corp مجل��س اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة

التي تُعد من أكرب الرشكات العاملية املتخصصة يف مجال 

الصيانة واإلصالح والعمليات واإلمداد اللوجستي.

ورصح ستورتش بأن »سلسة اإلمداد الرقمي الجديدة 

هذه من ش��أنها أن تفتح عاملاً من الفرص أمام الرشكات 

املختلف��ة التي تتمت��ع بالرؤية والقدرة عىل الس��يطرة، 

األمر ال��ذي يجعلها أكرث مرونة وأرسع اس��تجابة وأكرث 

كفاءة عن ذي قبل«.

وقد أصبح ه��ذا األمر ممكناً عن طريق ش��بكة من 

التقنيات الجديدة تُس��مى »إنرنت األش��ياء« مدعومة 

بحساسات ذكية مرابطة قليلة التكلفة وأجهزة متطورة 

لتجهي��ز البيانات والتقاري��ر التحليلية. واألهم من هذا 

وذاك، أن هذا التوجه أصب��ح عنرصاً مؤثراً يف كل قطاع 

م��ن القطاعات، بدءاً م��ن رشكات التصني��ع والتوزيع، 

وانتهاء مبتاجر التجزئة وال��رشكات الخدمية، ما يُحدث 

تحوالً هائالً يف الرشكات التي تتبنى هذا التوجه الجديد. 

ويعترب هذا التوجه مهامً للغاية يف قطاع الطريان بشكل 

خاص.

وأوض��ح س��تورتش أن »رشك��ة Unilever العمالقة 

للمنتجات االس��تهالكية، عىل س��بيل املثال، تس��تخدم 

»إنرنت األشياء« من أجل شحذ رؤيتها املستقبلية ودعم 

الرقابة اللوجس��تية املركزية بهدف تحفيز النمو وتعزيز 

الكفاءة. وتعتمد الرشكة نظام��اً أكرث مركزية، يؤدي إىل 

شحذ الرؤية املستقبلية باعتبارها أفضل وسيلة للتحقيق 

أه��داف الرشكة املتمثلة يف مضاعف��ة اإلنتاج«. وأضاف 

أن »إنج��ازات الرشكة لقي��ت التقدير الذي تس��تحقه 

باحتاللها املرك��ز الثالث عىل قامئ��ة Gartner الخاصة 

بأكرب 25 سلسة متاجر لعام 2015«.

تحفيز الربحية
وتأيت رشكة tech giant Intel يف املركز الرابع عىل قامئة 

Gartner بفضل اعتامدها عىل سلسلة متاجرها املنترشة 

يف كل مكان بهدف تعزيز الربحية عن طريق مس��اعدة 

أس��واق املنتجات الجدي��دة عىل النم��و. ويعني هذا، 

 Internet »بلغة العرص، االعتامد عىل »إنرنت األش��ياء

of Things :IoT بغ��رض تعزيز قدراتها التنافس��ية يف 

األس��واق عن طريق ترسي��ع معدل االس��تجابة وخفة 

الحركة.

ورصح ستورتش بأن قطاعاً حيوياً مثل قطاع الطريان 

يواجه أيضاً سلس��لة م��ن التحديات املتعلقة بسلس��ة 

 PwC اإلمداد. فقد ذكرت دراس��ة عاملي��ة أعدتها رشكة

يف ع��ام 2013 ح��ول »كيفي��ة تعزي��ز أع��امل الصيانة 

 maintenance, repair واإلصالح وعمرات الطائ��رات

and overhaul )MRO( يف قط��اع الطريان« أن نس��بة 

ت��راوح بني %50 و %60 من تكالي��ف الصيانة تذهب 

إىل سلس��لة اإلم��داد. و تق��ول الدراس��ة إن »التأخ��ري 

املتعلق بتوريد قطع الغيار ميكن أن يكلف رشكة طريان 

متوس��طة إىل كب��رية مبلغاً يراوح ب��ني 15 مليون و 16 

مليون دوالر سنوياً، بينام تتكبد رشكات الطريان الكربى 

تكاليف أقل بنس��بة %40 بس��بب سالس��ل اإلمداد ... 

حيث تلعب الحوسبة automation والخربة دوراً مهامً 

يف هذا الصدد«.

وهذا ما يجعل سلسلة اإلمداد الرقمي، الذي ميكن أن 

يحق��ق وفراً يف تكاليف املخزون ويرسع معدل الصيانة 

واإلص��الح ويقلل زم��ن تواج�����د الطائ��رة عىل األرض 

AOG aircraft on ground time، ذات أهمية خاصة 

بالنس��بة لقطاع الطريان. وتعول رشكات التصنيع الكربى 

عىل ش��حذ رؤيتها املس��تقبلية حتى يتسنى لها تحديد 

وإرس��ال قط��ع الغيار الالزم��ة عىل الف��ور، األمر الذي 

يقلل نسب التأخري وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من 

مواردها التي يجري تخطيطها بصورة اسراتيجية استناد 

إىل التقارير التحليلية الشاملة.

وتُعد البيانات الشاملة يف عامل الطريان عنرصاً أساسياً 

يف تحقيق تلك التحس��ينات، حيث يتم تزويد الطائرات 

حالياً بحساس��ات sensors تس��مح لها ببث معلومات 

مهمة فورية، ما يؤدي إىل زيادة كفاءة عمليات الصيانة. 

وأصبح الجيل الجديد من الطائرات عبارة عن »شبكات 

معلوم��ات طائ��رة« »flying data networks« قادرة 

عىل إعداد معلومات غزيرة ومهمة للغاية حول األداء.

وتق��وم الطائ��رة Boeing 787 بإرس��ال املعلومات 

 Boeing الخاص��ة بالرحل��ة أك��رث م��ن ش��قيقتها ي��و

787بوين��ج 777 ب 28 مرة. فليس عىل الطائرة س��وى 

التواصل وإرسال تلك املعلومات وغريها من املعلومات 

الت��ي يت��م جمعها من سلس��لة اإلمداد لتكون سلس��ة 

اإلمداد الرقمي الي��وم جاهزة لتأمني احتياجات الطائرة 

يف أي مكان ويف أي زمان، باإلضافة إىل تحقيق االستفادة 

املث��ىل من م��وارد الرشكة داخل ش��بكة الدع��م. وقال 

ستورتش إن »هذا الكم الضخم من املعلومات قد يبدو 

مشكلة متفاقمة بالنس��بة إىل رشكات الدعم والرشكات 

الخدمي��ة، ولكن الطرق واألس��اليب التحليلية املتطورة 

م��ن ش��أنها أن تدعم املعلومات الش��املة لدى رشكات 

الطريان لتحقيق فهم أكرب ل��ألداء وإدراك عالمات البىل 
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wear characteristics، وم��ن ثم طرح توقعات أفضل 

حول موعد ومكان احتياج الطائرة لقطع الغيار الالزمة.

منظومة شاملة
إن املعلومات الشاملة والتقارير التحليلية املتطورة التي 

تحصل عليه��ا الرشكة قادرة عىل تحوي��ل هذا التحدي 

إىل فرص��ة، حيث يؤدي تجميع كم هائل من معلومات 

أنظم��ة االستش��عار الواردة م��ن الطائ��رة واملعلومات 

اللوجس��تية إىل وضع منظومة ش��املة تساهم يف وضع 

توقعات أفضل لعمليات الصيانة، ومن ثم دعم منظومة 

سلسلة الدعم الرقمي مستقبالً.

وال يوجد سوى عدد قليل من الركاب الذين يدركون 

الخس��ائر املالية ال��ذي تتكبده رشكات الط��ريان نتيجة 

التأخري وإلغاء الحجز. وتقدر رشكة GE هذه الخس��ائر 

بحوايل 45 مليون دوالر س��نوياً. ولتقليل هذه الخسائر 

وتحقي��ق نتائج أفضل، يرى س��تورتش أن من الرضوري 

تحديد وتأمني قطع الغي��ار املتخصصة والغالية الالزمة 

للطائرات يف عامل الطريان.

إن جم��ع املعلومات من نظام اإلمداد الرقمي للتنبؤ 

بأفضل مكان لتخزين قط��ع الغيار هذه ونقلها برسعة 

إىل املكان املطلوب ميث��ل العمود الفقري لكفاءة األداء 

التي تجعل تأثري ه��ذه التقنيات الجديدة فعاالً للغاية، 

ولك��ن األمر يتطلب قدراً كبرياً من املعرفة والقدرة عىل 

التحليل الذي يتطلب بدوره رضورة االعتامد عىل إقامة 

شبكة واسعة من العالقات بني الرشكات العاملة يف هذا 

املجال من أجل الحص��ول عىل تلك املعلومات. وتتمتع 

رشك��ة AAR، إحدى ال��رشكات العاملي��ة املتخصصة يف 

مجال الصيانة واإلصالح والعمليات واإلمداد اللوجستي، 

مبيزة الجمع بني هذين الرشطني بفضل قاعدتها الواسعة 

م��ن العمالء، عالوة ع��ىل وجود قاعدة بيانات ش��املة 

ومتكاملة عن قطع الغيار واملستودعات لتقديم الدعم 

الالزم ألنواع الطائرات العديدة بطرازاتها املختلفة.

وق��ال س��تورتش إن »هذا س��يمنحنا ك��امً أكرب من 

املعلوم��ات من أس��طول أكرب حج��امً لدع��م التقارير 

التحليلية وعمل التخطيط اللوجستي اللذين يساهامن 

يف ترسيع معدل االس��تجابة وتأمني قطع الغيار الالزمة 

يف الوقت املناسب«.

وأض��اف أنه »بفضل طبيعة مجالن��ا، أصبحت رشكة 

AAR ع��ىل وجه الخصوص يف وض��ع أفضل ميكنها من 

 digital أن تك��ون رشكة رائدة يف مجال التحول الرقمي

transformation بفض��ل خربته��ا الطويل��ة يف أعامل 

الصيان��ة والدعم مع رشكات الطريان وأن��واع الطائرات 

املختلف��ة من خالل برام��ج إدارة اإلصالح��ات«. ولكن 

املعلومات الش��املة ليس��ت كافية، كام يقول ستورتش 

ال��ذي يرى أن ع��ىل عامل الط��ريان أن اعت��امد تقنيات 

جدي��دة مث��ل الطائ��رات املعتم��دة ع��ىل التطبيقات 

والشبكة العنكبوتية لعمل البحث الفعال متهيداً للرشاء 

ومتابعة عملية الرشاء عىل شبكة اإلنرنت.

شحذ الرؤية املستقبلية
وق��ال س��تورتش: إن » رشكة AAR تطل��ق حالياً عدة 

تطبيقات تس��مح، عىل س��بيل املثال، للعم��الء معرفة 

وضع طلب ال��رشاء part order status والحصول عىل 

املس��تندات نيابة عن العميل، بل ومنح املوافقة الالزمة 

لإلص��الح عن طري��ق األجه��زة املحمول��ة يف أي مكان 

يف الع��امل ويف أي وق��ت، وم��ن ثم تف��ادي أي تأخري أو 

غموض«.

وبغض النظر عن طبيعة الرشكة أو مجال عملها، فإن 

االستفادة األساسية ل »سلسلة اإلمداد الرقمي« الناشئة 

تتمثل يف قدرتها عىل ش��حذ رؤيتها املستقبلية والتعاون 

مع كافة الرشكاء املس��اهمني يف شبكة اإلمداد العاملية، 

مثل املصنع��ني واملوردين واملوزعني ومقدمي الخدمات 

اللوجستية وورش اإلصالح repair facilities وأصحاب 

األصول واملشغلني والفنيني.

ومن تج��ار التجزئة الذين يجنون خربات التس��ويق 

برسعة عرب قنوات مختلفة، إىل املصنعني الذين يعيدون 

تأهيل مصانعهم لتبني الحوس��بة automation وتنفيذ 

سالس��ل اإلمداد الرقمي بهدف خفض التكاليف، يُعترب 

تحس��ني إدارة املخزون وزيادة رسعة وصوله إىل السوق 

رشطاً أساسياً لنجاح الرشكة.

وقال س��تورتش إنه »بالنسبة إىل مجال الطريان عىل 

وج��ه الخص��وص، تُعت��رب خريطة الطريق نحو سلس��ة 

اإلمداد الرقمي يف املس��تقبل أمراً حتمياً. وسيؤدي تأثري 

تقنيات املعلومات واالتصاالت عىل إدارة شبكات اإلمداد 

إىل تغي��ري طبيعة املج��ال عن طريق زي��ادة املدخرات 

وتحس��ني إدارة املخزون وتقليل زمن بقاء الطائرة عىل 

األرض -دون عم��ل- AOG فضالً عن رفع مس��تويات 

األمن والس��المة للطائ��رة. واألهم من ه��ذا وذاك، أن 

تل��ك الخريطة تس��مح لنا بتقديم خدم��ة أفضل وأكرث 

أمن��اً لعمالء رشكات الطريان، ما يس��مح لهذه الرشكات 

بنقل ركابها يف أي وقت وإىل أي مكان يرغبونه، مايخدم 

أهداف كل األطراف«•
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يوفر نظام PAVES اجلديد مزيدًا من الكفاءة واملرونة
 A330 اخلطوط اجلوية الفرنسية حتدث 4 طائرات من  إيرباص

س��وف تقوم رشكة Air France Industries قريباً برقية 

أرب��ع من طائراتها من طراز Airbus A330 من أجل أحد 

 ™PAVES عمالئها، وذلك بإضافة نظام خدمات املسافرين

من إنتاج رشكة Rockwell Collins. ويسهم ضوء القراءة 

املس��تقل واالقتص��ادي التكلف��ة، ونظام ن��داء الطاقم يف 

املقصورة، مع مأخذ ش��حن ناقل البيانات »يو إس يب«، يف 

الحصول عىل عدة فوائد، من بينها خفض ملحوظ يف وزن 

الطائرة.

كذلك يس��هم نظام خدمات ال��ركاب PAVES PSS يف 

خف��ض الوزن مقارن��ة باألنظمة البديل��ة األخرى مبا يزيد 

عن 1,000 رطل، األمر الذي يوفر ماليني الدوالرات سنوياً 

نتيج��ة االنخف��اض الكبري يف تكلفة الوق��ود. ومن الفوائد 

األخ��رى للرقية إىل نظام PAVES PSS مرونة التش��غيل 

كنظام مس��تقل أو مع أن��واع مختلفة من الحلول الخاصة 

برفيه الركاب، التي تش��مل الالسليك، واالتصال أو الرفيه 

بنظ��ام PAVES Broadcast، كام أنه يؤدي إىل مزيد من 

الكفاءة، حيث يتطلب التش��غيل طاق��ة أقل من األنظمة 

التقليدية، ع��الوة عىل تعزيز املوثوقي��ة نتيجة النخفاض 

ملحوظ يف تكرار تكاليف الصيانة.

من جانب��ه قال جريج إرم��ني، نائب الرئي��س واملدير 

العام، ألنظمة التحكم بالطريان ونظم املعلومات، يف رشكة 

Rockwell Collins: »يوف��ر نظامن��ا لخدم��ات الركاب 

PSS ح��الً طوي��ل األمد لض��امن تجهيز حج��رات الركاب 

ذات املمرين للمس��تقبل. هناك تحد كبري تواجهه خطوط 

الطريان فيام يتعل��ق بأنظمة اإلضاءة للق��راءة والنداء يف 

حج��رة ال��ركاب يتمثل يف تق��ادم هذه األنظم��ة وبطالن 

اس��تعاملها، بينام مينح اس��تخدام نظام خدم��ات الركاب 

PSS مزيداً م��ن االرتياح لرشكات الط��ريان، حيث تعرف 

أن بإمكانه��ا تلبية املتطلبات التنظيمية وتبقي طائراتها يف 

الخدمة.«

نظام خدم��ات ال��ركاب PAVES PSS يوفر 
مجموعة واسعة من الحلول

ميثل نظ��ام خدم��ات ال��ركاب PAVES PSS ج��زءاً من 

 Rockwell مجموع��ة أنظم��ة الرفي��ه الكامل��ة لرشك��ة

Collins، وحل��ول االتص��ال التي تلبي متطلب��ات ترفيه 

ال��ركاب ل��دى أي م��ن رشكات الطريان، مب��ا يف ذلك نظام 

تس��لية الركاب املدمج يف املقاعد، وأنظمة الرفيه بواسطة 

البث والالس��ليك، واالتصال الع��ايل الرسعة باإلنرنت ذات 

الحزم��ة العريض��ة، وأنظمة الخرائ��ط املتحركة وخدمات 

الركاب، وهذا كله من رشكة واحدة.

فقد قامت رشك��ة Rockwell Collins بتطوير الجيل 

األول م��ن نظ��ام الب��ثBroadcast  PAVES لتحقي��ق 

انس��يابية التحوي��ل من التناظ��ري إىل الرقم��ي، وخفض 

الحجم والوزن واستهالك الطاقة، مع متكني طاقم املضيفني 

يف حجرة الركاب من أداء مهمتهم عىل أكمل وجه والعناية 

بالركاب.

يتمي��ز نظام البث The PAVES Broadcast بشاش��ة 

تعمل باللم��س يف لوحة التحكم، كام أن��ه يتميز بتمكني 

عملي��ة اإلعداد عىل من الطائرة، ويضم خادماً للوس��ائط 

 PAVES Broadcast ع��ايل الوض��وح. وتتمت��ع منص��ة

بالوضوح العايل يف شاشة العرض، حيث تتوافر فيها شاشة 

علوية عالية الوضوح والتباين مقاس 12 بوصة.

يتميز النظام بانخفاض يف الحجم بنس��بة %85، و70% 

يف ال��وزن، و%75 يف اس��تهالك الطاق��ة، بين��ام تتضاعف 

موثوقيت��ه مبقدار س��تة أضع��اف، مام ي��ؤدي إىل وفر يف 

تكاليف اإلصالح مقارنة باألنظمة التناطرية.

وهنال��ك أيضاً نظ��ام Airshow، وهو نظ��ام الخريطة 

املتحرك��ة املتط��ورة، املدم��ج يف الخ��ادم الرقم��ي لنظام 

PAVES Broadcast، حي��ث ال تدع��و الحاجة إىل أجهزة 

إضافي��ة. أضف إىل ذلك أن س��عة التخزي��ن البالغة 160 

جيجاباي��ت تس��مح بتخزي��ن فرتني عىل األقل لتش��غيل 

مجموعة متنوعة من محتوى املعلومات والرفيه، ويختار 

الخ��ادم املحتوى الجدي��د آلياً عند بدء فرات التش��غيل 

الجديدة.

ميتلك النظام وظيفة تسجيل ديناميكية تزيد من كفاءة 

وسهولة االستخدام، وتسمح بالتعريف املسبق للمحتويات 

املناس��بة من حيث الزمن واملسار. وس��واء كانت الرحلة 

ستس��غرق س��اعتني أو خمس س��اعات، فإن النظام يقدم 

محتوى مناس��باً متاماً بش��كل آيل من دون الحاجة إىل أي 

تدخل من الطاقم.

تؤدي لوح��ة التحكم بالرفيه من خالل شاش��ة تعمل 

باللم��س إىل خفض يف الحيز الالزم ويف الوزن، مع تخفيف 

عب ء العم��ل عن طاقم املضيفني يف حجرة الركاب وفرق 

الصيان��ة، ويعود ذلك إىل نظام التحكم بتصميم الش��كل، 

وواجهة االس��تخدام الحدس��ية، وسهولة االس��تخدام أثناء 

الطريان. 

يتميز النظام بشاش��ة ملس عالية الوضوح مقاس 10.6 

بوصات، وبنسبة 16.9، مع توفري يف الوزن مبقدار 35 رطل، 

وميكن التحكم بش��كل تصميمها عىل م��ن الطائرة، ويتم 

تحميل املحتوى عن طري��ق مأخذ اليو إس يب رقم 2، مع 

أدوات تغيري التصميم الجرافييك للحجرة، فضالً عن ميزات 

أخرى.

وباإلضاف��ة إىل ذلك ف��إن اختيار نظ��ام تعزيز الصوت 

االختي��اري العايل الوض��وح SRS WOW HD™  يضيف 

مؤث��رات صوتية غامرة تزيد من متعة الرفيه عن الركاب. 

كام أنه يس��توعب أي نوع من أنواع الوسائط، وهي ميزة 

تجع��ل من الوضوح العايل املث��ري األول من نوعه يف هذه 

الصناع��ة. وهو يوفر ضبطاً مثالياً لنغمة جميع س��امعات 

األذن، س��واء كان��ت من رشك��ة الطريان أو من الش��خص 

نفس��ه، حيث تضيف صوتاً أكرث متع��ة وروعة إىل الرفيه 

•PAVES Broadcast عىل من الطائرة بنظام
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إرهاصات احلرب الباردة.. بني 
العرب وإيران!

أصف منذ سنوات العالقة املتشنجة بني الطرف العريب وعىل رأسه الخليجي وإيران بالحرب الباردة 
بس��بب الرصاع واملواجهات املس��تمرة وغياب الثقة بني الطرفني بس��بب سياسات وتدخل ومرشوع 

إيران يف املنطقة منذ الثورة اإليرانية يف عام 1979.
س��تعقد قمة أمريكية-خليجية بش��كل دوري وس��تكون هناك لجان متابعة بني الطرف الخليجي 
واألمري��ي. وحصل الرئيس أوبام��ا عىل دعم القادة الخليجيني لالتفاق الن��ووي. وهو ما كرره وزير 
الخارجية األمريي جون كريي الذي زار الس��عودية واجتمع يف األس��بوع األخري من شهر يناير املايض 
مع نظرائه الخليجيني معلناً تفهمه لقلق الخليجيني من تدخالت إيران يف املنطقة، ومؤكداً أن الواليات 
املتحدة س��رتاقب إيران وقلقلة من أنشطتها ودعمها لتنظيامت إرهابية. وخاصة لحزب الله يف لبنان 

الذي زودته إيران بثامنني الف صاروخ عن طريق سوريا.
 الخيارات صعبة يف التعامل مع ملف إيران النووي الذي يشكل هاجساً وجزءاً من املخطط اإليراين 
لتقوية قدراتها وزيادة مروحة أوراقها لتعزيز مكانتها كدولة محورية يف منطقة الرشق األوس��ط. مبا 
فيها اإلمس��اك والتأثري عىل ملفات مهمة وحساسة، من أفغانس��تان إىل أمن الخليج ومن العراق إىل 
س��وريا ومن لبنان إىل اليمن، ودعم حركات وتنظيامت تكتس��ب الصبغ��ة الطائفية ما يزيد ويفاقم 

الرصاع املذهبي والطائفي يف الرشق األوسط وخاصة يف العامل العريب.
عندم��ا دعم��ت دول مجلس التعاون الخليجي-االتفاق النووي اإلي��راين-يف قمة كامب ديفيد وما 
بعدها مع الطرف األمريي-وضعت مطالب أبرزها أن مينع االتفاق النووي إيران من أن تصبح دولة 
نووية. وثانياً أن يكف ويعدل من سلوك إيران تجاه الدول مجلس التعاون الخليجي ووقف تدخلها 

يف الشؤون الخليجية والعربية الداخلية. 
لكن لألسف مل يتحقق أي من ذلك. فإيران بعد االتفاق النووي أصبحت تترصف بطريقة   
أكرث تحدي وعدوانية وجرأة. فتم اكتشاف خاليا إرهابية يف الكويت والبحرين. وتدخلت بشكل أكرث 
جرأة يف سوريا وزجت بالحرس الثوري وزادت من قدراتهم. وتحالفت مع روسيا ودخلت يف تحالف 
رباعي مع روسيا والعراق وسوريا. وانتقدت السعودية بشكل سافر عىل تطبيق عقاب القصاص بأحد 
مواطنيها بعد درجات املحاكمة الثالثة. ومل توقف االعتداء وحرق  البعثات الدبلوماس��ية السعودية-
الس��فارة يف طه��ران والقنصلية العامة يف مش��هد. وصع��دت إعالميا وهددت وتوعدت الس��عودية 
بعقاب الهي. وش��ن وزير خارجيتها يف مقال تحرييض يف صحيفة نيويورك تاميز هجوما غري مربر عىل 

السعودية واتهمها بدعم اإلرهاب والتطرف والجامعات اإلرهابية. 
وجاء الرد الس��عودي والخليجي والعريب واإلس��المي صادما وغري متوقع��ا ومحبطا إليران. حيث 
قطعت الس��عودية العالقات الدبلوماسية والتجارية واملالحية الجوية مع إيران وتبعتها نصف الدول 
العربية بني من قطع  العالقة الدبلوماسية وطرد السفراء والدبلوماسيني اإليرانيني ومن خفض التمثيل 
الدبلومايس واستدعى سفرائه من طهران واستدعى السفراء اإليرانيني وسلمهم مذكرات احتجاج عىل 

االعتداء عىل البعثات الدبلوماسية السعودية يف إيران. 
فوجئ��ت إيران بالرد القوى والحاس��م من الس��عودية ومعظم الدول العربي��ة. وكذلك من نجاح 
الس��عودية يف تش��كيل اصطفاف خليجي-عريب-إس��المي-عرب إص��دار خالل أس��بوعني ثالثة بيانات 
باإلج��امع يف اجتامعات اس��تثنائية لوزراء خارجي��ة دول مجلس التعاون الخليج��ي وجامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون اإلس��المي-عرت وكش��فت وحارصت إيران وعزلته��ا يف محيطها الخليجي 

والعريب واإلسالمي.
املفارقة أنه يف الوقت الذي تنفتح إيران عىل الغرب وخاصة عىل الواليات املتحدة األمريكية بعد 
ثالثة عقود ونصف من القطيعة والرصاع والحرب الباردة والعقوبات والشيطنة املتبادلة بني الطرفني-
نش��هد تراجع وتدهور يف العالقة بني إيران وجريانها الخليجيني والعرب-حيث وصلت ش��عبية والرضا 

الخليجي والعريب ورمبا العريب عن إيران أدىن مستوياته عىل اإلطالق.
هذه إرهاصات كالس��يكية وتقليدية ألجواء الحرب الباردة بني الطرفني والتي ستس��تمر وتتصاعد 

طاملا استمرت إيران بسياستها ومرشوعها حتى ننجح بتشكيل عنرص ردع واحتواء•

أ.د. عبد اهلل خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية-

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن-الواليات املتحدة 
األمريكية

)جيولبوتيك(
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شركة إيرباص حتدد معايري جديدة جلودة طائرات النقل اجلوي التكتيكية 
A400M بطرح أحدث جيل من الطائرة

الطائرة ATLAS تضع بصمتها على اخلريطة

تسلم س��الح الجو املليك الربيطاين أول طائرة من طراز 

 ZM400 وي��أيت وص��ول الطائ��رة ،Airbus A400M

ليدش��ن عملية التس��ليم املقررة ل� 21 طائرة أخرى يف 

إط��ار جدول زمني من املتوق��ع أن يتم االنتهاء منه يف 

عام 2019. 

ويف ظل االحتامالت الت��ي ترجح اعتامد الجيوش يف 

املس��تقبل عىل مركبات ضخمة رسيعة الحركة وتتمتع 

بقدر كبري من الحامية، واس��تمرار العمليات اإلنسانية 

يف بحثها عن كيفية توصيل مواد اإلغاثة برسعة أكرب إىل 

املناطق األكرث بعداً واألشد صعوبة، كان شعار »أطلس«: 

»نقل املواد التي ال تس��تطيع طائرات Hercules نقلها 

 C-17 إىل مناط��ق الهبوط والتي ال تس��تطيع طائرات

الوصول إليها«.

وتس��تعد الطائ��رة »أطل��س« للدخ��ول يف صفوف 

الخدم��ة كبديل ثان للطائ��رة C130K من أجل تأمني 

طائ��رة نقل جوي تكتيكية واس��راتيجية ضخمة قادرة 

عىل  بناء جرس جوي.

ورغم أن سالح الجو املليك الربيطاين سيستغل املدى 

االسراتيجي للطائرة A400M وقدرتها الفائقة عىل نقل 

حموالت ثقيلة عن طريق استخدام الطائرة كطائرة نقل 

ج��وي ارساتيجية يف املرحل��ة األوىل إال أن هذا ال مينع 

القول ب��أن  Atlas  طائرة نقل جوي تكتيكية بالدرجة 

األوىل. كام سيتم تطوير قدرات الطائرة التكتيكية عىل 

مدار الس��نوات الثامين القادمة أثناء قيامها باملهام التي 

تؤديه��ا الطائ��رة C-130J Hercules م��ن إنتاج رشكة 

Lockheed Martin قب��ل تقاع��د األخرية من الخدمة 

يف صف��وف س��الح الجو املليك الربيط��اين يف عام 2022 

حسبام هو متوقع.

ويُع��د ال��رسب Number LXX أول رسب عمليايت 

م��ن طائ��رات Airbus A400M Atlas، وهو الرسب 

الذي قدم الدعم اإلداري والهنديس يف شهر أكتوبر عام 

2014. ويف شهر سبتمرب عام 2015، بدأ الرسب يف تنفيذ 

مهام النقل الجوي اعتامداً عىل كادر متزايد من األطقم 

 Airbus A400M الجوي��ة املدربة. وتُعت��رب الطائ��رة

 C-17A Globemaster مختلف��ة عن الطائ��رة Atlas

 C-130 رغم الش��به الظاهري بينه��ام- أو الطائرة- III

Hercules، حي��ث من املفروض أال تكون مثلهام.  فقد 

جرى تصميم وجدولة الطائرة Atlas بحيث تحل محل 

الطائ��رة C-130J يف أداء مهام النق��ل الجوي التكتييك 

ودع��م الق��وات الخاصة وأداء دور تكمي��يل للطائرتني 

Voyager و C-17 يف تأم��ني خف��ة الحرك��ة الجوي��ة 

لجيوش املستقبل.

العمليات القتالية
ومثلام هو الحال بالنس��بة لكافة الطائرات التي تتمتع 

 cargo bay بخفة الحركة الجوية، يُعترب مخزن العفش

 A400M أحد أه��م املواصفات التي تتمتع بها الطائرة

Atlas، حيث تس��تطيع الطائرة نقل حمولة يصل وزنها 

إىل 73 طناً عن��د إعادة تهيئة املخ��زن لحمل املركبات 

الثقيلة والطائرات املروحية أو باالت الشحن، باإلضافة 

إىل وج��ود مس��احة عف��ش مركزي��ة وإمكانية جلوس 

األفراد عىل أي من جانبيها.

أما بالنس��بة للعملي��ات القتالية، تس��تطيع الطائرة 

Atlas حم��ل املركبات املحمية املجهزة بدروع جانبية 

side armour ومداف��ع رشاش��ة مثبت��ه ع��ىل برجها 

العل��وي top-mounted guns، األمر الذي ميكن أي 

قوة تستعد لالنتشار من الوصول إىل ساحة العمليات 

وه��ي عىل أهب��ة االس��تعداد للقت��ال. أما بالنس��بة 

للعمليات اإلنس��انية، فتس��تطيع الطائ��رة نقل رافعة 

متحرك��ة mobile crane أو ماكين��ة حفر عمالق�����ة 

an excavator وش��احنة قالب��ة dump truck  كبرية 

إلخالء املناطق املتعرضة للزالزل.

 main landing وتتكون كل وحدة هبوط رئيس��ية

gear unit للطائ��رة Atlas من ث��الث دعامات/قوائم 

 twin مس��تقلة مزودة ب��زوج من العج��الت struts

wheel  ومجموعة مكابح brake assemblies ، وهي 

مصممة للس��ري فوق الطرق الوع��رة وتوزيع األحامل 

األرضية بالتساوي عىل هيكل الطائرة كله.

وميكن إيقاف الطائرة عن طريق استخدام 12 كابح 

 multi-disc carbon كرب��وين متع��دد االس��طوانات

brakes units الت��ي تلع��ب دوراً رئيس��ياً يف متك��ني 

الطائرة م��ن تحقيق أداء باهر فوق امل��دارج الجوية 

القصرية.

وتجد الطائرة Atlas نفسها غالباً وهي تعمل فوق 

امل��دارج الجوية الصعب��ة أو غري املمهدة، مس��تعينة 

مبركب��ات تحمي��ل بدائي��ة. ويف ظل ه��ذه الظروف، 
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يستطيع مسؤول الش��حن الجوي تعديل عجلة الهبوط 

مبا ميكن الطائرة م��ن »االنحناء« kneel أو »التدحرج« 

roll مبا يجعل عملية نقل مواد الش��حن أسهل وأرسع. 

 Atlas ويتم ثني مجموع��ة الهبوط الرئيس��ية للطائرة

بهدف تعدي��ل ارتفاع الطائرة ودرج��ة اإلنحناء األفقي 

ألرضي��ة مخزن العف��ش. أما »الدحرج��ة« فيتم اللجوء 

 shock إليها لتعويض الفارق يف ضغط موانع الصدمات

absorber compression أو عندم��ا تك��ون الطائ��رة 

رابضة فوق أرض غري مستوية.

دولة عاملية رائدة 
س��يتم تصنيع جناحي كافة الطائرات ال� 174 من طراز 

Atlas يف Filton بالقرب من Bristol، واالس��تفادة من 

مكان��ة بريطانيا كدولة عاملية رائ��دة يف مجال تصميم 

وتقنيات أجنحة الطائرات. وتم اس��تخدام ديناميكيات 

 Advanced السوائل الحسابية املتقدمة الثالثية األبعاد

أج��ل  م��ن   3D computational fluid dynamics

تطوير شكل الجناح، مام أدى إىل وضع تصميم منخفض 

املقاومة low drag design يسمح برسعة طريان عالية 

تص��ل إىل 0.72 ماخ دون أن يؤثر ذلك عىل أداء الطائرة 

عىل الرسعات املنخفضة أو كيفية التعامل معها. 

ولك��ن القضية األساس��ية ال تتوقف عند حد ش��كل 

الجناح. فالجناح يشكل جزءاً ال يتعدى %30 من هيكل 

 composite املصنوع من م��واد مركبة Atlas الطائ��رة

materials ولك��ن أل��واح الجناحني الت��ي تصل إىل 19 

م��راً هي األكرب التي يتم تصنيعه��ا عىل اإلطالق، وهام 

يش��كالن العضد الرئيي املصنوع ألول مرة يف التاريخ، 

من مواد مركبة.

إن اس��تخدام امل��واد املركبة بطريق��ة مكثفة يجعل 

الطائ��رة Atlas أخ��ف وزن��اً بكثري، ويع��زز أداءها من 

ناحية امل��دى والحمول��ة. ومن بني العنارص الرئيس��ية 

ملرونة الطائ��رة Atlas محركها املروح��ي التوربيني ذو 

 three-shaft turboprop engine األسطوانات الثالث

الذي ج��رى تصميمه خصيصاً للطائ��رة، واملزود مبراوح 

مثانية األنصال.

وتصل قوة املحرك TP400 إىل 11 ألف حصان، وهو 

ما يجعله أقوى محرك يتم إنتاجه حتى اآلن. ويس��مح 

املحرك باعتامد مجموعة كب��رية من الرسعات املختلفة 

ومس��تويات الط��ريان، ويتمي��ز بقدرت��ه العالي��ة عىل 

ترشيد اس��تهالك الوقود. وتسمح أربع من هذه املراوح 

التوربيني��ة للطائ��رة Atlas بالتحليق عىل ارتفاعات قد 

تص��ل إىل 37,000 ق��دم وبرسعة تص��ل إىل 0.72 ماخ 

كام تس��تطيع الطائرة A400M التحليق بصورة مأمونة 

برسع��ة 110 عق��دة عىل  مس��توى منخفض إلس��قاط 

املعدات واملؤن.

 Symetrical تدفق الهواء بطريقة متامثلة
airflow

م��ن أب��رز االختالفات ب��ني الطائ��رة Atlas والطائرات 

املروحية التوربينية األخرى ه��و أن املروحتني املثبتتني 

عىل كل جناح تدوران يف اتجاهني مختلفني، األمر الذي 

يس��مح بتدفق الهواء بطريق أكرث متاثلية فوق الجناح، 

وهو ما يحس��ن ق��درة الطائرة عىل الط��ريان والهبوط 

والثبات.

وتأيت مقص�ورة قيادة الطائرة Atlas مزودة بالك�امل 

ب��كل األجهزة الت��ي يح�تاجه��ا الط�يار مثل شاش��ات 

ال�ع��رض الرأس��ية Head-up-Dispays :HUD التي 

تعطي الطيار معلومات الطريان األساس��ية، باإلضافة إىل 

 interchangeable مثاين شاش��ات عرض أفقية ضخم��ة

LCD head-down displays  ك��ام يوجد أيضا »نظام 

 Enhanced Vision System : EVS »الرؤي��ة املع��زز

الذي يعتمد عىل تقنية استخدام األشعة األمامية تحت 

 Forward Looking Infra Red :FLIR الحم��راء 

technology التي تستطيع، يف حالة تدين الرؤية، عرض 

ص��ورة كاملة للتضاريس األرضية التي أمام الطائرة عىل 

شاشة العرض الرأسية.

مرشوع تعاوين مشرتك
يقوم بتش��غيل الطائرة طياران ومشغل أنظمة التسلح 

Weapons Systems Operator، وهي قادرة عىل نقل 

حمولة يصل وزنها إىل 25 طناً ملدى يصل إىل 2000 ميل 

بحري إىل املدارج الجوية املدنية والعس��كرية املمهدة 

والنائي��ة أو الهبوط فوق امل��دارج الجوية القصرية غري 

املمهدة أو شبه املمهدة.

وس��تقوم الطائرة A400M، الت��ي تعترب مثرة تعاون 

مش��رك بني الحكومات ورشكات التصنيع يف ست دول 

أوروبي��ة، بتقديم الدع��م الالزم لنرش »قوة االنتش��ار 

 ،Joint Rapid Reaction Force »الرسي��ع املش��ركة

وستمنح س��الح الجو املليك الربيطاين طائرة نقل جوي 

تكتييك واس��راتيجي ق��ادرة عىل دعم كافة األس��لحة 

الثالث��ة -الجوي والبح��ري والربي- والعم��ل مع بقية 

الدول األخرى بصورة متوافقة. وس��تكون الطائرة قادرة 

ع��ىل حمل حمولة ب��وزن 25 طناً ملس��افة 2000 ميل 

بح��ري برسعة تقارب رسعة طائرات النقل العس��كرية 

النفاثة.

وس��يتمتع قائد الطائرة بالقدرة عىل استخدام جهاز 

الط��ريان الرقم��ي املتكامل داخ��ل مقص��ورة القيادة 

واس��تحدام نظام التحكم. كام ستؤمن األنظمة األخرى 

مقص��ورة قي��ادة زجاجية قادرة عىل اس��تخدام الرؤية 

الليلية وم��زودة بشاش��تي عرض رأس��يتني مدعومتني 

بخمس شاش��ات عرض إضافية متعددة الوظائف عىل 

األقل تتيح استخدام أحدث أجهزة املالحة الجوية التي 

س��يتم إدخالها يف تصمي��م الطائرة، وم��ن ثم تخفيف 

األعباء عن كاهل الطيار بدرجة كبرية.

وتس��تمد الطائرة قوتها الدافعة من أربعة محركات 

مروحي��ة توربيني��ة turboprop engines م��ن ن��وع 

Europrop International : EPI التي ستكون أقوى 

محركات مروحية توربينية يتم تصنيعها يف العامل الغريب 

حتى اآلن. وس��تكون تلك املحركات أخف وزناً، وأسهل 

م��ن ناحي��ة الصيانة، وستس��تهلك وقوداً أقل بنس��بة 

%20 يف املهم��ة الواحدة مقارنة باملح��ركات املروحية 

التوربينية turbofan engine األخرى.

وس��تم تزويد الطائ��رة بنظام حديث للمس��اعدات 

الدفاعي��ة Defensive Aids Suite يحتوي عىل أجهزة 

الس��لكية وأجهزة تردد عاملة باألش��عة تحت الحمراء 

electronic- واألجهزة اإللكرونية لإلج��راءات املضادة

توزي��ع  وأجه��زة   countermeasure equipment

.chaff/flare dispensers الطلقات املضيئة

وميكن ملس��ؤول شحن جوي واحد التحكم يف مخزن 

عفش الطائ��رة ATLAS الذي ميكن تعديله ألداء عدة 

أدوار مث��ل حمل األفراد أو الجمع بني األفراد ومعدات 

الدعم وباالت الش��حن أو املركبات العسكرية املدولبة 

واملجن��زرة أو طائرت��ني مروحيت��ني هجوميت��ني مث��ل 

Apache أو Puma أو الجمع بني املعدات الهندس��ية 

الخفيفة والثقيلة •



 العالقات االماراتية ـ الصينية: شراكـة اســـــــــــــــرتاتيجية واحرتام متبادل

الشك أن الزيارة بالغة األهمية، التي قام بها إىل بكني خالل شهر ديسمرب املايض، صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، إىل بكني، قد 

عكست التطور الذي طرأ عىل هذه العالقات االسرتاتيجية، وما تنطوي عليه من تحقيق وتعزيز 

للمصالح املشرتكة البلدين والشعبني الصديقني، ويف هذا العدد تسلط »درع الوطن« الضوء عىل 

واقع العالقات اإلماراتية-الصينية وآفاقها الواعدة يف املجاالت كافة.

أضواء على  زيارة صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان إىل بكني

إعداد: التحرير

ملف العدد
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 العالقات االماراتية ـ الصينية: شراكـة اســـــــــــــــرتاتيجية واحرتام متبادل
جاءت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد أضواء على  زيارة صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان إىل بكني

بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، حفظه الله، لجمهورية الصني الشعبية 

يف شهر ديسمرب 2015 لتؤكد ثوابت السياسة الخارجية 

لدول��ة اإلمارات العربية املتح��دة، التي وضعت مبادئ 

وركائز أساسية وراس��خة يف عالقاتها الدولية، تقوم عىل 

تعزيز الس��الم والتعاون والتسامح والحوار، ومدِّ جسور 

التعاون والتواصل م��ع دول العامل كافة، واالنفتاح عىل 

التج��ارب التنموية املختلفة، س��عياً إىل تحقيق التنمية 

االقتصادي��ة واالجتامعي��ة، وهي املب��ادئ التي جعلت 

اإلمارات متتلك شبكة واس��عة من العالقات مع معظم 

دول العامل. 

وال ش��ك يف أن هذه الزيارة، وم��ا متخضت عنه من 

نتائج إيجابية عىل املس��تويات كافة، تكش��ف عن قوة 

العالق��ات اإلماراتية- الصينية، وتنوع أطرها السياس��ية 

واالقتصادية واالسرتاتيجية، ما يعزز الرشاكة االسرتاتيجية 

بينه��ام، خاصة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت 

أول دولة خليجية وعربية تقيم رشاكة اس��رتاتيجية مع 

الصني عام 2012. كام كشفت هذه الزيارة عن السامت 

اإلنس��انية الفريدة لدى صاحب الس��مو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان، الذي ح��رص عىل زي��ارة الطلبة 

اإلماراتيني الدارسني يف الصني، واالطمئنان عىل أحوالهم، 

وتش��جيعهم عىل مواصلة التحصي��ل العلمي والتفوق، 

من منطلق إميانه بأن العلم هو قاطرة التنمية، وركيزة 

التنمية الشاملة واملس��تدامة يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

ركائز العالقات اإلماراتية- الصينية
مل تصل العالقات الثنائية بني اإلمارات والصني إىل درجة 

الرشاكة االس��رتاتيجية من فراغ، وإمن��ا نتيجة مجموعة 

متكامل��ة من املقومات واألس��س والركائز تتمثل يف ما 

ييل:

1- امل��راث التاريخي: فقد وض��ع املغفور له -بإذن 

الله تعاىل- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله 

ثراه، اللبنات األوىل لهذه العالقات، وذلك منذ تأس��يس 

الدولة عام 1971، لتش��هد العالقات، منذ ذلك الوقت، 

ين. ففي الثالث  املزي��د من التطور واالزدهار املس��تمرَّ

من ديس��مرب عام 1971 أي بعد يوم��ني من قيام دولة 

اإلمارات بعث املغفور له الش��يخ زايد برقية إىل "ش��و 

إن الي" رئيس مجلس الدولة الصينية يبلغه فيها بقيام 

الدول��ة وعىل الفور رد الرئيس الصيني بربقية تهنئة إىل 

الش��يخ زايد يؤكد فيها اعرتاف الص��ني بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة. وش��كلت زيارة الشيخ زايد إىل الصني 

عام 1990 نقلة نوعية يف مسرة هذه العالقات، خاصة 

أنها كانت الزيارة األوىل من نوعها التي يقوم بها رئيس 

دولة عىل مس��توى دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية إىل الصني، وانعكس��ت إيجابي��اً عىل العالقات 

التجارية والتعاون االقتصادي بني البلدين، وقد أسفرت 

هذه الزيارة التاريخية عن إنشاء مركز اإلمارات لدراسة 

اللغة العربية والدراس��ات اإلسالمية الذي اكتمل بناؤه 

يف إبريل عام 1994 وزاره بعد ذلك يف عام 2007 س��مو 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وأعلن 

عن منحة قيمتها مليون دوالر باس��م صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

اإلمارات أول دولة 
خليجية وعربية تقيم 

شراكة اسرتاتيجية مع 
الصني عام 2012
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الله، لدعم أعامل املركز التعليمية واألكادميية.

2-  اإلرادة القوي��ة املش��رتكة لدى قي��اديت الدولتني 

لتطوي��ر ه��ذه العالقات: وه��ذا ما تعرب عن��ه مواقف 

وترصيحات مسؤويل الدولتني يف العديد من املناسبات، 

حيث اس��تبق صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان زيارت��ه األخرة للصني بتأكي��ده أن العالقات 

بني دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة وجمهورية الصني 

الشعبية هي عالقات رشاكة اس��رتاتيجيَّة، مؤكداً حرص 

دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

الله، عىل تطويرها بش��كل مس��تمر، وأضاف: "علينا أن 

نعي��د بناء طري��ق الحرير، ونجعل من��ه منصًة وجرساً 

لتب��ادل العالقات ب��ني دول املنطقة"؛ مع��رباً بذلك عن 

رؤية شاملة وبعيدة املدى للتعاون تجمع بني القيادتني 

اإلماراتية والصينية. وبدوره أش��اد الرئيس الصيني "يش 

ج��ني بينغ" بتنامي العالقات بني الصني واإلمارات، وقال 

بعد مباحثاته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان خالل زيارته األخرة، إن الصني تعترب اإلمارات 

صديق��اً ورشيكاً جيداً يف منطقة الخليج، وهي س��تعزز 

الرشاكة االس��رتاتيجية بني البلدين، مؤك��دا أن الجانبني 

يعم��الن عىل تعزي��ز التعاون العميل يف إطار الس��عي 

لتنمية شاملة ومش��رتكة، كام شدد عىل أهمية التعاون 

الصناع��ي يف مجاالت الطاقة والبني��ة التحتية والتبادل 

التجاري واالستثامر والفضاء. 

3-  وج��ود قاع��دة قوي��ة م��ن املصالح املش��رتكة : 

حي��ث ترتبط اإلم��ارات والصني مبجموع��ة متنوعة من 

املصالح، ففي الوقت الذي تنظر فيه اإلمارات إىل الصني 

باعتباره��ا حليفاً اس��رتاتيجياً وطرفاً أساس��ياً يف معادلة 

تحقيق االنتع��اش االقتصادي واالس��تقرار واالس��تثامر 

األمث��ل ملواردها، ف��إن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

تكت��ي أهمية خاص��ة يف االس��رتاتيجية الصينية تجاه 

منطقة الرشق األوس��ط، ليس فقط ألنها تلعب دوراً يف 

إرس��اء عوامل األمن واالس��تقرار يف املنطقة، وإمنا أيضاً 

ملا متثل��ه من منوذج تنموي ناج��ح يف املنطقة . كام أن 

اإلمارات رشيك مؤس��س يف البنك اآلسيوي لالستثامر يف 

البنية التحتية، وتدعم اسرتاتيجية التنمية اإلقليمية التي 

يتبناه��ا الرئي��س الصيني يش جني بينج والتي تس��اهم 

يف تحفي��ز مبادرات التنمي��ة والرفاهية االقتصادية عىل 

امتداد دول يوروآسيا والرشق األوسط. 

4-  التواف��ق الس��يايس إزاء قضايا املنطق��ة والعامل: 

حيث تتبن��ى الدولت��ان مواقف متامثل��ة ويحافظان 

ع��ىل االتصاالت والتنس��يق في��ام بينه��ام، ويظهران 

تفه��امً ودعامً لكل منهام األخرى يف القضايا التي متس 

املصال��ح الجوهرية للجانب اآلخر. ولعل ما يعزز هذا 

التفاه��م هو وج��ود لجنة إماراتية - صينية مش��رتكة 

تعم��ل عىل تطوير العالق��ات الثنائية بني الدولتني إىل 

مستوى أفضل من خالل التنس��يق والتشاور، وهو ما 

تبل��ور مع اإلعالن عن إقامة عالقة رشاكة اس��رتاتيجية 

بينهام، توافق البل��دان طبقاً مبوجبها عىل دعم الصني 

للسياس��ات التي تتخذها دولة اإلم��ارات فيام يتعلق 

بالس��يادة الوطني��ة وس��المة األرايض يف مقابل دعم 

اإلم��ارات سياس��ة صني واح��دة، عالوة ع��ىل تعزيز 

التعاون يف مجاالت إنف��اذ القانون ومكافحة اإلرهاب 

والقضاء عىل الجرمية، وتعزيز التنس��يق والتعاون بني 

البلدين داخل املنظامت الدولي��ة لحامية مصالح كال 

البلدين.

الصني واحدة من 
أهم القوى اإلقليمية 

والدولية الصاعدة حيث 
تفوقت على اجلميع 

بقفزاتها التنموية 
وفرضت نفسها 

كنموذج ناجح
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زي��ارة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
زاي��د آل نهيان تفتح آفاقا جديدة للعالقات 

اإلماراتية-الصينية
 شكلت الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو 

الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان، ويل عه��د أبوظبي، 

نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله، إىل 

بكني خالل شهر ديس��مرب 2015، نقلة نوعية يف مسرة 

العالق��ات الثنائي��ة بني الدولت��ني، و عمق��ت الرشاكة 

االس��رتاتيجية بني الدولتني. كام عمقت اللقاءات املهمة 

الت��ي أجراها س��موه مع املس��ؤولني الصينيني األس��س 

القوية للعالقات اإلماراتية-الصينية يف املجاالت كافة.

ولعل نظرة رسيعة إىل االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

التي أسفرت عنها هذه الزيارة، وتغطيتها لعدد كبر من 

القطاعات ومجاالت االهتامم املشرتك بني البلدين، يؤكد 

أن عالقاتهام الثنائية تشهد اآلن تقارباً استثنائياً، والسيام 

يف مج��االت التعليم والتدريب والفضاء والطاقة وتبادل 

العمالت، وهي من القضايا ذات األهمية الكبرة يف شأن 

دعم أسس النمو االقتصادي والتنمية املستدامة فيهام. 

ك��ام تعكس االتفاقيات ومذك��رات التفاهم التي تم 

توقيعه��ا الكثر من الدالالت اإليجابية بش��أن العالقات 

ب��ني البلدين، واألهمية الكبرة التي تحظى بها اإلمارات 

كرشيك تجاري مرغوب فيه عىل مس��توى العامل، فضالً 

عام تعكس��ه من أهمية يحظى بها البلدان عىل خريطة 

النظ��ام االقتصادي العامل��ي. حيث تم توقي��ع اتفاقية 

لتب��ادل العمالت ب��ني املرصف املركزي وبنك الش��عب 

الصين��ي، ومذكرة تفاهم بش��أن إنش��اء مرك��ز مقاصة 

للعملة الصينية يف اإلمارات؛ واتفاقية تعاون اسرتاتيجي 

يف استكش��اف وإنتاج النفط؛ ومذك��رة تفاهم للتعاون 

يف مج��ال املقايي��س واملطابق��ة؛ وبروتوك��ول التعاون 

يف مجال األرش��فة، ومذكرة تفاهم بش��أن تبادل رخص 

القي��ادة يف كال البلدي��ن. كام وقعت الدولت��ان اتفاقية 

تعاون مش��رتك ب��ني "رشكة فان��ي الص��ني املحدودة" 

)فاني( ومعهد مصدر ومعهد "يب جي آي" و"مجموعة 

الطاق��ة الجدي��دة الصيني��ة". واتفاقية لتب��ادل أعضاء 

هيئ��ة التدريس والطالب بني معه��د "مصدر"، وجامعة 

"تس��ينغوا" الصينية. كام ش��هدت الزيارة توقيع مذكرة 

تفاهم للتع��اون يف مجال الفضاء واألبح��اث والتطوير 

واالستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

ولع��ل إح��دى أه��م النتائج له��ذه الزي��ارة إطالق 

"صن��دوق االس��تثامر االس��رتاتيجي املش��رتك" بقيم��ة 

10 ملي��ارات دوالر؛ وال��ذي يت��م متويل��ه مناصفة بني 

الدولتني، حيث يجس��د هذا الصندوق الوعي التام لدى 

قياديت الدولتني بطبيعة املرحلة الحساس��ة التي مير بها 

االقتص��اد العاملي اآلن، وأهمية التقارب والتنس��يق بني 

الدول، والس��يام تلك ال��دول التي لديها فرص س��انحة 

للنمو واالزدهار، إذ يه��دف الصندوق إىل بناء محفظة 

متوازنة تضم اس��تثامرات تجارية متنوعة وتغطي طيفاً 

من قطاع��ات النمو الحيوية، وهو ما من ش��أنه تعزيز 

املكاس��ب التنموية للش��عبني، فضالً عن تعزيز قدرات 

االقتصادي��ن ض��د األزم��ات، ومتكينه��ام م��ن مواجهة 

الضغ��وط التي يش��هدها االقتصاد العامل��ي. ويف قطاع 

الصناع��ة، سيش��كل صندوق االس��تثامر االس��رتاتيجي 

املش��رتك حافزاً لتحقيق التنمية والتطوير يف القطاعات 

الصناعية ذات االهتامم املشرتك، بالنسبة لكل من دولة 

اإلم��ارات والصني، مبا يف ذلك مص��ادر الطاقة التقليدية 

واملتجددة، ومرشوع��ات البنية التحتي��ة والتكنولوجيا 

تنامي الزيارات 
املتبادلة بني البلدين 

كان له أثرًا عظيم 
يف تعزيز التفاهم 

والتعاون إذاء جممل 
القضايا اإلقليمية 

والدولية
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ومجاالت التصنيع املتقدم. وسيحظى الصندوق باملرونة 

الكافية التي تتيح استكشاف طيف من فرص االستثامر 

يف مختلف فئ��ات األصول ومراحل النم��و والقطاعات 

الصناعية ذات األهمية االس��رتاتيجية بالنس��بة لكل من 

دولة اإلمارات وجمهورية الصني، كام س��تتم االستفادة 

من رأس مال الصندوق عىل أس��اس دراس��ة كل فرصة 

اس��تثامرية عىل حدة، مع الرتكيز عىل تحقيق العائدات 

املستدامة وضامن حامية رأس املال األسايس.

وبدوره، أكد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، أن تأس��يس صندوق االس��تثامر االسرتاتيجي 

اإلمارايت-الصين��ي يعك��س الرشاكة املتنامي��ة بني دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة وجمهورية الصني الش��عبية، 

مشراً إىل أن األسس املتينة ألوارص التعاون بني البلدين 

تس��تند إىل روابط اقتصادية متنامية وعالقات سياسية 

عميق��ة. واعترب أن "إطالق هذا الصندوق االس��رتاتيجي 

ذي األهداف التجارية يشكل املرحلة التالية من رشاكتنا 

يف ظل س��عينا إىل العمل بش��كل وثيق لتنمية اقتصاد 

البلدين واملس��اهمة يف منو االقتصاد العاملي". وبدوره، 

قال فخام��ة رئيس جمهورية الصني الش��عبية يش جني 

بينج: "سوف يسهم هذا الصندوق الذي يتسم باملرونة 

من حي��ث االس��تثامرات يف تقوية وتعمي��ق العالقات 

االس��رتاتيجية واالقتصادي��ة بني البلدين، كام س��يلعب 

الصن��دوق دوراً محوري��اً يف دع��م اس��رتاتيجية )حزام 

واحد، طريق واحد(، ونحن يف طريقنا نحو تعزيز سبل 

التواصل والتعاون مع رشكائن��ا اإلقليميني وعىل امتداد 

دول أوروبا وآسيا."

مجاالت التعاون اإلمارايت – الصيني
ال ش��ك أن زي��ارة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهي��ان إىل الصني، وما أس��فرت عنه من نتائج 

ع��ززت العالقات الثنائي��ة بني الدولتني، حيث تش��كل 

هذه العالقات منوذجاً للعالق��ات املتطورة يف املجاالت 

املختلف��ة، وميكن تن��اول جوانب ه��ذه العالقات عىل 

النحو التايل:

1- التنس��يق السيايس : ش��هدت العالقات بني دولة 

اإلمارات والصني تطوراً مس��تمراً منذ بدئها رس��مياً مع 

تأس��يس العالقات الدبلوماس��ية بني البلدين يف نوفمرب 

ع��ام 1984، وحققت ه��ذه العالق��ات بتوجيهات من 

القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة، حفظه 

الله، وأخيه صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكت��وم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، رعاه الله، وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلم��ارات إنجازات مهمة، انعكس��ت يف توافق وجهات 

النظر بينهام إزاء مختلف القضاي��ا اإلقليمية والدولية. 

حي��ث تتوافق مواقف الدولت��ني إزاء الكثر من القضايا 

الدولية، مب��ا فيها قضايا الرشق األوس��ط املتأزمة، وهو 

ما يفتح املجال أمام التنس��يق يف الش��ؤون السياس��ية 

واألمني��ة، وخاصة فيام يتعلق مبحاربة اإلرهاب وتعزيز 

األمن واالستقرار يف منطقة الخليج العريب.

وقد تعزز التنس��يق الس��يايس ب��ني الدولتني نتيجة 

الزيارات املتبادلة التي قام بها كبار القادة واملس��ؤولني 

يف البلدي��ن، وق��د بدأت الزي��ارات بزيارة رس��مية قام 

به��ا الرئيس الصيني آن��ذاك يانج ش��انجكون إىل دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة يف ديس��مرب عام 1989، فيام 

قام الشيخ زايد، رحمه الله، بزيارة الصني يف مايو 1990. 

وتوقف "هو جينتاو" الرئيس الصيني الس��ابق يف يناير 

ع��ام 2007 يف ديب، وقد حظي باس��تقبال من صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، ويف 

يناير عام 2012، ق��ام ون جياباو رئيس مجلس الدولة 

الصيني آنذاك بزيارة رسمية لدولة اإلمارات شارك فيها 

بالدورة الخامس��ة للقمة العاملية لطاقة املستقبل وتم 

خالل هذه الزيارة توقيع اتفاقية للرشاكة االس��رتاتيجية 

بني دولة اإلم��ارات والصني. ويف عام 2008 قام صاحب 

السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة مهمة 

إىل الصني التقى خاللها كبار املس��ؤولني الصينيني وعقد 

ع��دة اجتامعات مهمة م��ع الفعالي��ات االقتصادية يف 

مدينتي بكني وش��نغهاي، كام قام والوفد املرافق بزيارة 

سور الصني العظيم. ويف عام 2009 و2012 قام صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة بزيارتني متتاليتني 

الشك يف أن تعزيز 
التقارب مع الصني له 

أبعاد إيجابية تخدم 
جميع القطاعات 

املشرتكة 

محمد بن زايد ويل تشاو يشهدان توقيع سيف بن زايد ومنق هونج واي مذكرة التفاهم بشأن رخص القيادة
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للصني، ناقش��ا خاللها س��بل تعزيز العالقات الثنائية يف 

املج��االت كافة. وقام وزير الخارجية الصيني وانج يب يف 

فرباير 2015 بزيارة لدولة اإلمارات التقى خاللها صاحب 

السمو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، كام أجرى 

محادثات مع س��مو الش��يخ عبد الله بن زايد آل نهيان 

وزير الخارجية. 

وال ش��ك يف تنام��ي الزيارات املتبادلة بني مس��ؤويل 

الدولتني خالل الس��نوات املاضية كان ل��ه عظيم األثر، 

ليس يف تعزيز التفاهم السيايس بني الدولتني إزاء مجمل 

قضايا املنطقة والعامل فقط، وإمنا يف فتح آفاق جديدة يف 

العالقات الثنائية بني الدولتني أيضاً. وظهر هذا التفاهم 

بصورة جلية خالل زيارة صاحب الس��مو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان إىل الصني يف ش��هر ديس��مرب 2015، 

حيث دع��ا البلدان إىل رضورة مواصل��ة تعزيز التعاون 

ال��دويل يف محاربة التطرف واإلره��اب وتوحيد الجهود 

للتص��دي للتنظي��امت اإلرهابية والجامع��ات املتطرفة 

التي تهدف إىل زعزعة األمن والس��لم الدوليني وترويع 

الش��عوب. وأك��د الجانب��ان رضورة أن تلتق��ي إرادة 

املجتمع الدويل لبناء جس��ور التواصل والتعاون والحوار 

يف املناطق والدول التي تشهد رصاعات مختلفة إليجاد 

الحلول الس��لمية ملختلف القضايا والتحديات اإلقليمية 

والدولية ووضع قواعد واضحة يف معالجتهام.

2- املجال االقتص��ادي: ترتبط دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة والصني بعالق��ات تجارية واس��تثامرية قوية، 

وتعترب الرشاك��ة االقتصادية بينهام م��ن أكرث الرشاكات 

من��واً، ليس عىل مس��توى الخليج وحده، ب��ل أيضاً عىل 

مس��توى العامل. وأصبحت اإلمارات يف شهر إبريل 2015 

س��اً يف البنك اآلس��يوي لالستثامر يف  رس��مياً عضواً مؤسِّ

البنية التحتية، ومقره مدينة بكني، عالوة عىل مشاركتها 

الة يف مبادرة الصني لبناء "الحزام والطريق" ما يعربِّ  الفعَّ

ع��ن الرؤية الثاقبة للقي��ادة اإلماراتية، ودعمها الرشاكة 

االس��رتاتيجية الوثيق��ة م��ع الصني، الت��ي يؤكدها واقع 

املصالح، والروابط االقتصادية والسياس��ية واالجتامعية، 

ورؤي��ة القيادت��ني اإلماراتي��ة والصيني��ة ألف��ق تعزيز 

العالقات الطيبة بينهام. وتكش��ف اإلحص��اءات التالية 

مدى ق��وى العالق��ات الثنائية بني الدولت��ني يف املجال 

االقتصادي.

*وصل منو حج��م التجارة بني اإلمارات والصني خالل 

العرش سنوات املاضية بحسب بيانات وزارة االقتصاد إىل 

922 ملي��ار درهم )251 مليار دوالر بنهاية 2014(. كام 

بل��غ حجم التبادل التجاري خ��الل عام 2015 نحو 201 

مليار درهم )55 مليار دوالر أمريي(.

* نجحت اإلمارات يف احتالل املرتبة األوىل بني رشكاء 

الصني الخارجيني، لتكون عىل امتداد سنوات طويلة أول 

رشيك تجاري وأكرب س��وق للصادرات الصينية يف كامل 

غريب آس��يا وش��امل إفريقيا، إىل جان��ب احتاللها مرتبًة 

متقدم��ة بني أه��م املحطات الخارجية إلع��ادة تصدير 

املنتجات الصناعية الصينية يف العامل.

* بلغ حجم واردات الصني م��ن اإلمارات 734 مليار 

دره��م )200 مليار دوالر أمري��ي(، معظمهام منتجات 

نفطية، يف حني بل��غ حجم صادرات الصني لإلمارات 30 

مليار دوالر أمريي.

*زيادة االستثامرات املشرتكة، فقد بلغت االستثامرات 

اإلماراتي��ة يف الصني 1.15 ملي��ار دوالر، يف حني وصلت 

نظرته��ا الصينية يف اإلم��ارات 1.66 مليار دوالر، بفضل 

انتشار أكرث من 4 آالف رشكة صينية يف اإلمارات.

* يبلغ ع��دد أفراد الجالية الصيني��ة يف ديب أكرث من 

مائتي ألف شخص.

* تعد ديب مركز جذب لرجال األعامل واملس��تثمرين 

م��ن الصني واملئات من هؤالء ي��رتددون عىل ديب طوال 

ش��هور العام لحضور املع��ارض واملؤمترات. وتعد الصني 

هي ثاين أكرب رشيك تجاري مع ديب.

* تعترب األس��واق اإلماراتية من األس��واق املهمة جداً 

للرشكات واملس��تثمرين الصيني��ني. وهناك 4200 رشكة 

صينية تنشط يف أسواق اإلمارات يف مختلف القطاعات، 

في��ام يعترب س��وق التنني "دراغ��ون م��ارت" أكرب مركز 

تج��اري صين��ي خارج الب��الد يضم نح��و 3 آالف متجر 

منها 1700 متجر يشغله تجار تجزئة صينيني، وهناك 3 

آالف رشكة صينية يف س��وق التنني الصيني، الذي يزوره 

يومياً من اإلمارات والعامل نحو 65 ألف زائر. وس��يلعب 

مرشوع "مدينة التنني" لرشكة نخيل مبساحته اإلجاملية، 

التي س��تصل إىل 11 مليون قدم مربعة دوراً رئيس��اً يف 

عبدالله بن زايد مع وزير الخارجيه الصيني

ويل عهد أبوظبي يزور الجناح الصيني يف معرض الدفاع الدويل » آيدكس«
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مواصلة تعزيز الروابط التجارية الثنائية. ولعل من أبرز 

االس��تثامرات اإلماراتية يف الصني هي املشاريع العقارية 

الت��ي تديرها مجموعة جمرا، فهي تدير حالياً فندقاً يف 

ش��نغهاي يف الصني وس��تقوم بإدارة فنادق ومنتجعات 

يف الص��ني وهي: جمرا كلر ووتر ب��اي، جمرا نانجينج، 

منتج��ع األلف جزيرة، جم��را ووهان، جم��را هايكو، 

جمرا ماس��ايو، جمرا هانغتش��و، جمرا هيكون جمرا 

غوانتشو.

ك��ام تويل موان��ئ ديب العاملية أهمي��ة كبرة لتطوير 

العالقات التجارية واالقتصادية اإلماراتية الصينية، وتضع 

الصني عىل أجندة أولوياتها. وعززت موانئ ديب العاملية 

مشغل املحطات البحرية العاملي رشاكتها مع مجموعة 

ميناء تشينغداو الصينية لدعم تطور العالقات التجارية 

واالقتصادي��ة اإلمارات والصني، حيث ش��هد عام 2014 

توقي��ع اتفاقية إطار عمل اس��رتاتيجي ب��ني موانئ ديب 

العاملية ومجموعة ميناء تشينغداو، من أجل فتح آفاق 

أوسع للتعاون بني امليناء الصيني وموانئ الرشكة يف ديب. 

وطبقاً ملوانئ ديب العاملية فإن مجموعة ميناء تشينغداو 

ه��ي األكرث نش��اطاً يف محفظة أعاملها يف منطقة آس��يا 

واملحيط الهادئ، ويسعى الجانبان من خالل اتفاق إطار 

العمل االس��رتاتيجي إىل تعزيز التقارب بينهام مستقبالً 

مبا ينعكس عىل توفر خدمات أفضل لعمالء موانئ ديب 

العاملية، التي تحرص عىل توفر خدمات رحالت السفن 

الس��ياحية بني ميناء راشد يف ديب، وتشينغداو يف الصني، 

حي��ث ترى موانئ ديب العاملية يف ه��ذه الرحالت فرصاً 

كبرة واعدة.

 والواق��ع أن قوة العالق��ات االقتصادية بني الدولتني 

ترجع باألس��اس إىل عاملني، أولهام أن اإلمارات تعد أكرب 

س��وق يف الرشق األوس��ط، وأول رشيك مع الصني، التي 

تتجه للتوسع بشكل أكرث يف دول أفريقيا وآسيا. وثانيهام 

أن بيئة اإلمارات مش��جعة عىل االستثامر ملا يتوافر فيها 

من بيئة جاذب��ة وآمنة للعمل إضاف��ة إىل كرثة الجالية 

الصينية فيها.

3- املجال التعليمي والثقايف: تحرص اإلمارات والصني 

عىل تطوي��ر عالقاته��ام الثقافية والعلمي��ة، ومن أهم 

مظاهر هذه العالقات إقامة معهد "كونفوش��يوس" يف 

جامعة ديب يف ربيع عام 2011 كأول معهد يدش��ن من 

نوع��ه يف الخليج. وقد نظم املعهد دورات لتعليم اللغة 

الصينية، كام يقوم املعهد بأنشطة متعددة حول الثقافة 

الصينية يف الجامعات اإلماراتي��ة يُلِقي خاللها معلمون 

صيني��ون محارضات ح��ول اللغة والثقاف��ة الصينية يف 

جامعة ديب وجامعة اإلمارات. كام تم تأس��يس مدرس��ة 

لتعليم اللغتني الصينية والعربية يف أبوظبي مببادرة من 

صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وشهد 

مع��رض بكني الدويل للكتاب عام 2015 اختيار اإلمارات 

ضيف رشف فيام يعد تقديراً وتكرمياً من قبل الحكومة 

الصينية للدور الذي تؤديه اإلمارات يف املحافل الدولية. 

وتش��مل الفعاليات الثقافية كذلك تنظيم أسبوع ثقايف 

إمارايت يف بك��ني، وإقامة معرض التصوي��ر الفوتوغرايف 

"اإلمارات يف عيون الصينيني"، ليلقي الضوء عىل مختلف 

جوانب الحياة يف دولة اإلمارات.

وتح��رص الدولتان ع��ىل رعاي��ة العديد من األنش��طة 

الثقافية التي تشجع التواصل بني شعبيهام، سواء عرب توافد 

الف��رق الفنية وفرق كونغ فو واأللع��اب البهلوانية واألوبرا 

الصينية إىل اإلمارات، أو سفر الفنانني والرسامني اإلماراتيني 

إىل الصني، أو عرب أنش��طة التبادل الط��اليب يف إطار برنامج 

الس��فراء الش��باب. ويقوم مركز الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهي��ان للغة العربية والدراس��ات اإلس��المية يف جامعة 

الدراس��ات األجنبي��ة يف بكني، والذي تأس��س ع��ام 1994 

بع��د زيارة الش��يخ زايد، رحمه الله، للص��ني، بدور رائد يف 

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال الفضاء واالٔبحاث والتطوير

ملف العدد
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دع��م أوارص العالقات الثقافية بني الدولتني، فقد اس��تطاع 

ه��ذا املركز تخريج املئات منهم 30 أصبحوا س��فراء للصني 

يف ال��دول العربية وه��ذا اإلنجاز يعترب النج��اح الحقيقي 

لعالقة اإلمارات مع الصني، ويعكس أهميتها ويؤكد رضورة 

تطويرها يف املستقبل. 

ويف ع��ام 2012 حظي املركز ال��ذي تعلوه قبة ذهبية يف 

حرم جامعة بكني للدراس��ات األجنبية، أقدم جامعة صينية 

يف تعليم اللغات والثقافات األجنبية بزيارة صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهي��ان الذي ح��ر االحتفال 

بإعادة افتتاحه بعد إجراء صيانة وترميامت شاملة بتمويل 

الحكومة اإلماراتية وجرى تغير اس��مه ليصبح مركز الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات 

اإلس��المية وليصبح الهيئة األكادميية الوحيدة يف الصني التي 

تحمل اس��م املغفور له الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان. 

وأس��هم املركز يف دفع النش��اطات التعليمي��ة واألكادميية 

والتب��ادل الدويل لكلية اللغة العربية التي كانت أول وحدة 

تعليمي��ة يف الصني متنح ش��هاديت املاجس��تر والدكتوراه يف 

اللغة العربية وآدابها. 

 4-  يف املج��ال الس��ياحي : يعترب قطاع الس��ياحة أحد 

مظاهر العالقات القوية بني الدولتني، حيث تعول اإلمارات 

كث��راً عىل الس��ياح الصينيني يف إنعاش القطاع الس��ياحي، 

خاص��ة أن التقديرات تش��ر إىل أن عدد الس��ياح الصينيني 

س��رتفع من 50 مليون س��ائح حالياً إىل 100 مليون سائح 

يف عام 2020، األمر الذي يفرس اهتامم الرشكات الس��ياحية 

بالدولة بابتكار أس��اليب جديدة لالس��تحواذ عىل أكرب قدر 

ممك��ن من كعك��ة الس��ياحة الصينية، عرب تنظي��م برامج 

ترويجية وتعريفية بالس��وق الس��ياحي يف الدولة بالتعاون 

مع رشكات الس��ياحة ورشكات الطران والفنادق إضافة إىل 

الدوائر والهيئات السياحية.

وق��د نجحت اإلم��ارات يف تعزي��ز مكانتها يف الس��وق 

الس��ياحي الصيني، حيث ارتفعت أعداد الس��ياح الصينيني 

الذي��ن زاروا ديب بنس��بة %25 خالل الع��ام 2014 إىل نحو 

276 أل��ف س��ائح صيني، ويتوق��ع خرباء قطاع الس��ياحة 

والسفر أن يرتفع عدد السياح الصينيني إىل اإلمارات يف ظل 

نجاح اإلمارات يف استقطاب الرشكات الصينية للمشاركة يف 

املعارض املحلية إضافة إىل استضافة املؤمترات واالجتامعات 

العاملية لهذه الرشكات.

ويس��هم قطاعا النقل الجوي والس��ياحة، بحصة مهمة 

يف دعم وتعزي��ز العالقات االقتصادية بني اإلمارات والصني، 

بعد أن س��جل عدد الرحالت الجوية بني البلدين منوا بأكرث 

من %185 خالل الس��نوات الس��بع املاضية، فيام ارتفعت 

أعداد السياح بني البلدين. وارتفع عدد الرحالت الجوية بني 

الجانبني من 28 رحلة عام 2005 إىل 80 رحلة مبارشة حاليا، 

فيام تس��تحوذ الناق��الت الوطنية لدولة اإلم��ارات وخاصة 

"االتحاد للطران" و"طران اإلمارات" عىل الحصة األكرب من 

الرحالت، بواقع 60 رحلة، وتخدم حاليا خمس وجهات، مبا 

فيها هونغ كونغ.

وقد ش��هد عدد الس��ياح الصينيني القادمني إىل ديب منوا 

ملحوظ��ا يف الفرتة األخرة يف ظل زي��ادة حركة الطران بني 

البلدي��ن، إضاف��ة إىل زي��ادة االس��تثامرات الصينية يف ديب 

خاصة أن الصني تحاول االستفادة من بوابة ديب للدخول إىل 

أسواق املنطقة. وقامت هيئات ودوائر السياحة يف اإلمارات 

بتوس��يع قاعدة وجودها املبارش يف امل��دن الصينية، أو من 

خالل التعاون مع رشكات ووكاالت سياحية للرتويج إلمارات 

الدولة يف الصني، كوجهات س��ياحية مفضلة. وال شك يف أن 

زيادة األسواق ومراكز الرتفيه وتنوع املعامل السياحية يف كل 

من ديب وأبوظبي وراء تحول أنظار السياح الصينيني باتجاه 

اإلمارات، وعىل مدى العق��د املقبل، من املتوقع أن تتفوق 

ديب ع��ىل العديد من الوجهات الس��ياحية الكربى يف جميع 

أنحاء العامل مثل لندن وباريس و سيدين.

وكش��فت دراس��ة حديث��ة أجرته��ا مجموع��ة فن��ادق 

انرتكونتيننت��ال العاملي��ة ع��ن أن ديب س��تتحول إىل وجهة 

مفضل��ة للس��ياح الصينيني خالل العقد املقبل، مش��رة إىل 

أن االتجاهات االقتصادية والدميوغرافية الس��كانية املؤاتية 

ستس��اهم يف ضخ أعداد هائلة من املسافرين الصينيني إىل 

اإلمارات عىل مدى الس��نوات املقبلة. وارتفع عدد الرشكات 

الس��ياحية التي ت��روج لديب يف الس��وق الصيني عام 2010 

بنسبة %33، حيث بلغ عددها 104 رشكات مقابل 78 رشكة 

عام 2009 .

5- القطاع املرصيف: حظي القط��اع املرصيف بالعديد من 

أوجه التعاون، حيث س��عى العديد م��ن البنوك إىل إطالق 

دفعات متتالية من أجهزة الرصاف اآليل املزودة بخيار اللغة 

الصينية، وذلك يف إطار الجهود املس��تمرة لتلبية متطلبات 

الجالية واملس��تثمرين والتجار الصينيني. كام أطلق العديد 

م��ن البنوك األجنبي��ة ويف مقدمها بنك إت��ش .اس .يب .يس 

وس��تاندرد تش��ارترد بنك خدم��ة فتح حس��ابات مرصفية 

بالعمل��ة الصينية اليوان وذلك بهدف دع��م ميزان التبادل 

التج��اري بني اإلمارات والصني. ويف اإلطار ذاته قام املرصف 
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املرك��زي اإلم��ارايت وبنك الش��عب الصيني البن��ك املركزي 

الصين��ي بتوقيع اتفاقية مقايض��ة عمالت والتي تهدف إىل 

تشجيع التجارة واالستثامر بني اإلمارات والصني وتضع آلية 

لتقليص مخاطر التبادل بني الدرهم واليوان بغرض تسهيل 

دفعات التجارة واالستثامر بني البلدين .

وش��هدت الف��رتة املاضية مبادرة توقي��ع اتفاقية رشاكة 

بني كل من بنك )املرشق( اإلمارايت وبنك )الصني( لتأس��يس 

مكت��ب صيني يف اإلم��ارات، األوىل من نوعها والتي تهدف 

إىل مس��اعدة الرشكات الصينية عىل توس��يع انتش��ارها يف 

الخارج فضالً عن املستثمرين املحليني الذين يتطلعون إىل 

الوجود يف الس��وق الصينية، ففي الوق��ت الذي تقوم فيه 

الكثر من ال��رشكات الصينية بتوس��يع عملياتها يف الرشق 

األوس��ط فإن إنشاء مكتب الصني يف دولة اإلمارات سيقدم 

تس��هيالت للمنتجات والخدم��ات املالية لتل��ك الرشكات 

من مؤسس��ات صيني��ة ورشكات عامل��ة يف منطقة الخليج 

إىل جانب الرشكات اإلماراتية الت��ي تخطط للقيام بأعامل 

تجارية يف الصني.

دالالت سياسية واسرتاتيجية مهمة للزيارة 
أكدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة إىل 

الصني العديد من الدالالت املهمة، لعل أبرزها:

 1- حيوية السياس��ة الخارجية اإلماراتية، التي تس��عى 

إىل التوازن يف العالق��ات مع القوى الكربى يف العامل، حيث 

نجح��ت اإلمارات يف إقامة عالقات فاعل��ة مع العديد من 

الدول الغربية، والعديد من الدول اآلس��يوية، ويف مقدمتها 

الصني، ويعود ذلك باألس��اس إىل تبني القيادة السياسية يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وعىل رأسها صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 

رؤي��ة ذات محددات وركائز واضح��ة إلدارة العالقات مع 

العامل الخارجي. حيث تدرك اإلمارات طبيعة التغرات التي 

تش��هدها خارطة التوازنات يف النظ��ام الدويل وتعمل عىل 

التكي��ف معها، فقد تحول مركز الثق��ل العاملي يف العقود 

القليل��ة املاضية، من الغرب إىل ال��رشق ومن املركز الثنايئ 

املتألف من الواليات املتح��دة األمريكية وأوروبا الغربية، 

إىل الرشق بش��كل ع��ام وال��رشق األقىص بش��كل خاص، 

بأقطاب��ه املتعددة الصاعدة، والصني تعترب واحدة من أهم 

الق��وى اإلقليمي��ة والدولية الصاعدة، حي��ث تفوقت عىل 

الجمي��ع بقفزاتها التنموية، لتفرض نفس��ها وبقوة منوذجاً 

ناجحاً من جهة، ورشيكاً أساسياً لكل مقتٍد بنجاحاتها ولكل 

راغب يف استلهام امللحمة الصينية الفريدة.

2- وضوح أهداف السياس��ة الخارجية اإلماراتية، حيث 

تحرص الدولة يف تحركاتها الخارجية أن تنعكس إيجاباً عىل 

األهداف الوطنية يف الداخل، وبالش��كل الذي يلمسه أبناء 

الوطن جميعاً، وذلك من خالل االطالع عىل تجارب التنمية 

الناجح��ة يف كل م��كان، واختيار األفضل منه��ا وتطويعها 

لخدمة األهداف التنموية يف مختلف املجاالت، وهذا األمر 

يعك��س بدوره الرؤية بعيدة امل��دى، التي ترى يف االنفتاح 

عىل دول العامل أجمع، واالس��تفادة م��ن خرباتها املختلفة، 

استثامراً مهامً للحارض واملس��تقبل، من أجل تعزيز مكانة 

الدول��ة وموقعها عىل خريطة االقتصادات املتقدمة. حيث 

تدرك اإلم��ارات يف تحركاته��ا الخارجية أن هن��اك تجارباً 

تنموي��ة مهمة ومميزة اس��تطاعت أن تصعد بالدول التي 

مت��ت وتتم فيها إىل مراكز متقدمة ع��ىل خريطة االقتصاد 

العاملي، كام تؤمن اإلمارات بأن متتني العالقات االقتصادية 

والتجارية مع هذه الدول يصب يف خدمة املسرة التنموية 

اإلماراتي��ة ويحق��ق أحد أهم أهداف السياس��ة الخارجية 

للدولة، وهو خدمة التنمية يف الداخل من خالل بناء شبكة 

كب��رة من املصالح املتبادلة م��ع دول العامل املختلفة تتيح 

تب��ادل الخربات وتعرف التجارب ونقل التكنولوجيا وغرها 

من اآلليات التي تصب يف خدمة االقتصاد الوطني.

وال شك يف أن تعزيز التقارب مع قوة مستقبلية ضخمة 

بحج��م الصني له أبع��اد إيجابية تخدم جمي��ع القطاعات 

املش��رتكة التي تنامت بني البلدين، فالصني ليس��ت مجرد 

بضائع تغرق األس��واق فهناك عالقة راس��خة ومتطورة بني 

البلدي��ن والتجارة اإلماراتية-الصيني��ة هي أبلغ وأكرب مثال 

عىل حجم هذه العالقة الوطيدة فقد تضاعف حجمها 879 

مرة خ��الل 31 عاماً ووصل حجم التب��ادل التجاري بينهام 

وفقاً ألحدث اإلحصائيات إىل 201 مليار دوالر.

وترجمة لهذه الرؤية، قام صاحب السمو الشيخ محمد 

ب��ن زاي��د آل نهيان خالل زيارته األخ��رة للصني، بجولة يف 

عدد من املؤسس��ات االقتصادية يف قطاعي املال والصناعة 

يف مدينة شنغهاي، حيث زار سوق شنغهاي املايل، واستمع 

من املس��ؤولني يف السوق إىل رشح عن مراحل تاريخ إنشاء 

السوق الذي تعود بداياته إىل عام 1891 حيث زادت نسبة 

تداول أسهم املعادن مام أدى إىل تأسيس "رابطة مساهمي 

شنغهاي" وهي أول سوق مايل يف الصني وقد أعيد تشييده 

وافتتاح��ه بتصميمه الحايل عام 1990. بعد ذلك قام بزيارة 

املؤسس��ة الصينية للطائرات التجارية "كوماك". واس��تمع 

لرشح من املسؤولني الصينيني حول املؤسسة التي تأسست 

يف ش��نغهاي عام 2008 وأعاملها يف مجال تصنيع الطائرات 

املدنية وما تضمه من مجموعة رشكات ومعاهد ومختربات 

متخصصة يف البحوث والتطوير وتصميم الطائرات واإلنتاج 

والتصنيع والخدمات، وذل��ك لالطالع عىل تجارب وخربات 

ه��ذه املؤسس��ات، واالس��تفادة منها يف تطوي��ر قطاعات 

االقتصاد الوطني املختلفة.

3-  تزايد التقدير الدويل لإلمارات، باعتبارها طرفاً فاعالً 

ومؤثراً يف املنطقة، حيث تحرص القوى الكربى يف العامل عىل 

إقامة عالقات ورشاكات واس��عة معها، وقد تأكد هذا األمر 

بوضوح خالل هذه الزيارة، سواء من االهتامم الرسمي بها، 

أو من خالل تركيز وسائل اإلعالم الصينية عىل إبراز قدرات 

اإلمارات االقتصادية، وما متثله من منوذج تنموي ناجح•

ملف العدد
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بقلم: سامي الريامي
كاتب وصحفي

جنودنا ليسوا يف نزهة!!
نح��ن يف حالة ح��رب، وأبناء اإلمارات يقاتلون يف س��احات املعارك، وينقضون عىل ع��دو ال يؤمن مببادئ، 

وال تُقيده قّيم، فقد أمعن يف الش��عب اليمني قتالً ونهباً، ومل تس��لم منه النس��اء، كام مل يسلم منه أطفال، 

واملعارك الكربى يف ميادين وس��احات القت��ال، تعززها التعبئة الداخلية، وتُس��هم الجبهة الداخلية يف رفع 

معنوي��ات وكفاءة الجن��ود من خالل التالح��م، وزرع الثقة الكاملة فيهم، ودعمهم معنوياً بش��كل يومي 

مستمر، وحاميتهم من كل خطر متوقع..

 حاميته��م ليس بالس��الح، فهم أقدر مّنا يف ذلك، بل حاميتهم وإبع��اد الخطر عنهم من خالل املحافظة 

عىل أرسارهم، وعدم تداول الصور واملعلومات التي قد تش��كل خطراً عليهم، فعدوهم مرتبص بهم، يرصد 

كل صغ��رية وكب��رية، ونحن الي��وم يف عامل صغري ضيق الح��دود واآلفاق، وما ينرشه أي منا عىل حس��ابه أو 

صفحته يف مواقع التواصل االجتامعي يُصبح متاحاً للعامل بأرسه، وال يعلم أحد أبداً مدى انتش��اره، وكيفية 

االس��تفادة منه، ومدى خطورة ذلك أيضا عىل الجنود البواس��ل يف ساحة املعركة، او عىل أهاليهم وذويهم 

هنا يف اإلمارات..

جنودنا هناك ليس��وا يف نزهة، بل هم يف جبهة س��اخنة يحملون أرواحهم بأيديهم، ويفدون بها وطنهم، 

ويحم��ون أمننا واس��تقرارنا، ومع ذلك هناك من مل يدرك ذلك، ومل يستش��عر خطورة م��ا يقومون به من 

مهامت، فتجده يُطلق أو يعيد إرس��ال الش��ائعات ع��ىل مواقع التواصل االجتامعي، والتي قد تؤثر س��لباً 

عليه��م، أو إيجابا لعدوهم، أو تس��اهم يف وصول معلومات ُمحزنة له��م، أو مفيدة جداً لعدوهم، واألكرث 

م��ن ذل��ك هناك من ين��رش صوراً لجنود اإلم��ارات وهم يف مهامه��م عىل ارض املعركة أو يف املعس��كرات 

والخنادق، ُمظهراً آلياتهم العس��كرية، أو أس��لحتهم، بل وصل االس��تهتار لدى البعض بنرش صوراً ومقاطع 

لقادة عس��كريني ميدانيني ووضع أسامئهم، معتقدين أنهم بذلك يرفعون معنوياتهم أو يُساهمون يف نرش 

بُطوالته��م يف حني أنهم بهذا الفعل يُعرضون حياة هؤالء القادة واإلفراد إىل تهديٍد حقيقي، متناس��ني أنهم 

هناك يف مهام عسكرية ال يرجون من ورائها ُشهرة او متجيداً..

يتسابق كثريون لنرش املعلومات ، وكأنهم سيحصدون الجوائز جراء ذلك، متناسني أن هناك جهة واحدة 

رس��مية هي فقط املخولة بنرش املعلومات العسكرية، وفق قواعد وإجراءات معينة يف مثل هذه املواقف، 

فام الهدف من هذا التسابق املحموم، وما الهدف أصال من الدخول يف هذا املجال؟!

نح��ن يف حالة حرب حقيقية، لذا البد من تفعيل بعض القوانني التي تُدين مثل هذه األفعال، حيث من 

ال��روري جداً يف هذه الفرتة الحساس��ة، معاقبة كل من ينرش صوراً او معلومات او أس��امء تقع يف دائرة 

املحظور، أو تُشكل تهديدا لسالمة وامن أفراد وضباط القوات املسلحة..

وقانون العقوبات يف دولة األمارات العربية واضح ورصيح و يتصدى بحزم لكل س��لوك من شأنه التأثري 

الس��لبي عىل الجهود العس��كرية ، حيث يتم التش��ديد الصارم للعقوبات يف جميع الجرائم املخلة بالسلم 

واألمن العام، أو استقرار املجتمع ومتاسكه 

وهو يعاقب بالسجن والغرامة عىل مطلق اإلشاعات أو البيانات الكاذبة أو إذا كان الغرض منها إضعاف 

الروح املعنوية.

ل��ذا  عىل أف��راد املجتمع االنتب��اه وعدم الرتويج ألي معلومات مغلوطة، وعىل كل ش��خص اس��تقصاء 

املعلوم��ة م��ن مصدرها املوثوق، وعدم التعدي عىل اختصاص القوات املس��لحة،  فهي وحدها دون غريها 

املس��ؤولة عن إص��دار التصاريح واملعلومات والبيانات املتعلقة بأفراده��ا أو قواتها، وعىل كل فضويل أو ال 

مب��ايل أو غري م��درك للظروف التي متر بها الدولة أن يواجه القان��ون والعقوبات وهي كفيلة بالتعامل مع 

فضوله وال مباالته!!•
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املرأة دائمًا 
حمل تقدير 

يف هذا الوطن 
املعطاء

عفراء الفالسي

إماراتيه فريدة مبهنتها تتمتع بروح الش��غف واإلرصار، قررت بعد تخرجها 

تجاوز فكر املجتمع لتقتحم ميادين البطولة والريادة يف السلك العسكري، 

فاختارت التميز عنوانها لذلك كانت أول قائد مدرس��ة عسكرية يف منطقة 

الوط��ن العريب. لذلك جاء تكرميها من قبل صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم، نائب رئي�����س الدولة رئي���س مجلس الوزراء حاكم  

ديب - رع��اه الله- مبنحها ميدالية "أوائل اإلمارات"  ضمن احتفاالت الدولة 

باليوم الوطني ال�44.

رحلـــــة كفــــاح وكفــــاءة وطنيــــة

حوار: أمل سامل احلوسني
تصوير: أحمد البلوشي

قائــــد مدرســـة خولـــة بنــــت االزور 
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لقاء العدد



 

وقامت مجلة "درع الوط��ن" بإجراء مقابلة مع العقيد 

ركن عفراء سعيد الفاليس قائد مدرسة خولة بنت االزور 

لتسليط الضوء عن قرب عىل هذه الشخصية، وفيام ييل 

نص الحوار:

كيف كانت بداياتك يف اإلنخراط يف القوات املسلحة؟

لقد حظيت امل��رأة اإلماراتية بالدعم يف جميع مجاالت 

الحياة، وهاهي اليوم تقف بجانب الرجل يف دفع عجلة 

التنمية يف مجتمع اإلمارات، لقد فتحت القيادة الرشيدة 

األبواب أمامها لالنخ��راط يف كافة مجاالت العمل، وقد 

كانت انطالقتي يف مس��رة حيايت املهنية حينام تخرجت 

م��ن جامعة اإلمارات العربية املتحدة وكنت مقبله عىل 

مرحله جدي��دة من حيايت أري��د أن اثبت وجودي من 

خ��الل توظيف ق��درايت ورد الجمي��ل للوطن من خالل 

البح��ث عن وظيفة، وقد  قدم��ت أوراقي لعدة جهات 

منها وزارة الصحة ووزارة الرتبية والتعليم وكان ذلك يف 

ع��ام 1990 أثناء فرتة ح��رب الخليج، وقد صادف خالل 

فرتة بحثي ع��ن العمل وجود اعالن يف الصحف املحلية 

ب��أن القوات املس��لحة ترغب بتجنيد العنرص النس��ايئ 

م��ن املواطنات كأول دورة عس��كرية لإلناث وقد لفت 

انتباهي هذا اإلعالن واخذ حيز كبر من تفكري لدرجة 

أين رصف��ت النظر عن الجهات التي قدمت فيها وبدأت 

أبح��ث واتصل باألرقام التي يف اإلعالن وأصبح املوضوع 

كهاجس أريد الوصول إليه وتحقيقه.

ه��ل وج��ديت صعوب��ة يف تقب��ل املجتم��ع وأرستك 

لالنخراط يف هذا العمل؟

نعم وجدت صعوبة يف تقبل املجتمع وأرسيت ويرجع 

ذلك إىل أن عمل املواطنة يف القوات املس��لحة بش��كل 

نظام��ي فكرة جدي��دة عىل املجتم��ع، وأي يشء جديد 

عىل املجتمع الب��د أن يكون هناك ردة فعل بني القبول 

والرفض والتخوف، وأمام إرصاري ودعم ش��قيقتي التي 

ترغب أيضاً  بااللتحاق بالقوات املس��لحة قمنا بتشجيع 

بعضنا والتواصل مع الجهات املعنية للتسجيل.

كيف وج��ديت بيئ��ة العم��ل العس��كري؟ وما هي 

التحديات والصعوبات التي واجهتك خالل العمل؟

واجهت عدة تحديات مث��ل نظرة املجتمع التي تحمل 

التقدي��ر يف بعض األحيان وعدم التقبل يف أحياناً أخرى، 

فق��د كان األغلبي��ة ينظ��رون للعنرص النس��ايئ بنظرة 

التخ��وف والرتقب من م��دى قدرتنا ع��ىل انجاح فكرة 

انضامم املرأة العسكرية لصفوفها. 

وم��ن أح��دى الصعوبات الت��ي واجهته��ا يف بدايايت 

ان زمياليت الجامعيات مل يس��تمرن بع��د فرتة التدريب 

وبقي��ت الجامعي��ة الوحي��دة يف دوريت دورة التدريب 

األس��ايس رقم/1 فكانت املش��كلة ما ه��ي الرتبة التي 

س��وف أحصل عليها بعد التخرج بحك��م كوين جامعية 

وانتظ��رت فرتة برتبة مرش��ح ثم رش��حت للذهاب إىل 

اململكة املتح��دة الربيطانية لاللتح��اق بالكلية امللكية 

سانت هرست، أنا وإحدى الجامعيات من دوريت وبقينا 

هناك لدراس��ة اللغة قبل الإللتح��اق بالدورة ملا يقارب 

األربعة أش��هر حيث كانت األوضاع غر مستقرة خالل 

أزمة الخليج وفضلنا العودة وبعدها بفرتة جاء املرس��وم 

برتفيعي إىل رتبة مالزم/2.

 ماهي ابرز املحطات العملية يف مسريتك املهنية؟ 

مس��ريت املهنية حافلة باملحطات املهمة، والتي عزمت 

عىل االنخراط بها ألضيف للمرأة اإلماراتية متيزاً يس��جل 

يف تاريخه��ا، ولله الحمد اس��تطعت االنتس��اب لدورة 
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ميدالية "أوائل 
اإلمارات" تدعوين 

لالحتفاظ على 
مستوى التقدم الذي 
وصلت إليه وارتقى به 

لألعلى

نائب رئيس الدولة أثناء تكريم عفراء الفاليس مبيدالية »أوائل اإلمارات«



الضب��اط الخاص��ة األوىل للعنرص النس��ايئ التي عقدت 

يف مدينة زايد العس��كرية والتي تدربت فيها عىل أمور 

كثرة وكنت أول عنرص نس��ايئ يت��درب عىل آلية القتال 

يب أم يب3.

وبعدها مبارشة دخلت دورة قادة كتائب وهذه هي 

املرة األوىل الت��ي تلتحق امرأة بدورة من هذا النوع يف 

اإلم��ارات وبعد انتهايئ م��ن دورة قادة الكتائب كان يل 

الرشف بأن التحق بكلية القيادة واألركان املشرتكة كأول 

عنرص نسايئ وأتخرج كأول ضابط ركن ولله الحمد بعد 

ذلك عيًنت نائب قائد مدرس��ة خولة بن األزور وبقيت 

يف هذا املنصب لفرتة ومل يكن خاللها يف املدرس��ة قائد 

حي��ث تقاعد قائدنا حني ذاك وبعده��ا تم تعيني قائد 

للمدرسة.

ك��ام تم تعيني حس��ب األوامر الص��ادرة عن رئيس 

أركان القوات املسلحة بتاريخ 23/8/2010 نائب رئيس 

اللجنة النسائية يف القوات املسلحة.

م��ا رأيك ح��ول مبادرة صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب بإطالق جائزة أوائل اإلمارات؟

ليس بغريب عىل س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب -رعاه الله-، مثل هذه املب��ادرات ألنه دامئاً من 

الس��باقني يف تقدير ش��عبه وكل ما يس��عدهم ويش��جعهم 

ويحفزهم لإلبداع فهو مص��در الهام لكل مبدع، لذلك نجد 

بعض رشائح املجتمع أو أغلبه وبش��كل عام يحاول اإلبداع 

واملنافسة وهذا ما زرعته حكومتنا يف نفوسنا وهي تفتح لنا 

كل يوم مجال جديد وتدفعنا وتش��جعنا وتدعمن����ا، لذلك 

ج��اءت الدورتني –األوىل والثانية_ من أوائل اإلمارات لتكرم 

مس��رة الرواد املؤسس��ني الذين تفان��وا يف العطاء مبنحهم 

ميدالي��ة أوائ��ل اإلم��ارات، والحمد لك يارب نحن ش��عب 

محظ��وظ بقيادة تتابع مس��رة املتميزي��ن وتعطيك حقك 

وهذا يولد الشعور باالستقرار النفيس فنحن نعمل من أجل 

الوطن وهذا الوطن يستحق منا ان نرد جميله علينا.

ج��اءت الدورة الثاني��ة من أوائل اإلم��ارات لتكرم 

مس��رية عطائكم، م��اذا متثل لكم ميدالي��ة " أوائل 

اإلمارات"؟

لقد تم تكرميي يف الدورة الثانية لكوين أول قائد ملدرسة 

عس��كرية بالدولة من العنرص النسايئ، وهذه امليدالية 

"أوائ��ل اإلم��ارات" تعن��ي يل الكثر فه��ي يشء مفرح 

ومشجع وأن أعمل لدولتي وحكومتي، وأن أحافظ عىل 

مس��توى التقدم الذي وصلت إلي��ه وارتقى به لألعىل، 

فإننا غر منس��ني وهناك من يفكر بنا وال ينسانا، وهذا 

عامل يجعلنا نقدم األفضل يف العطاء لوطن العطاء. 

ج��اء تكرميك��م ليثبت أن امل��رأة مح��ل تقدير يف 

مجتمع اإلمارات، فام هو رأيك حول ما وصلت إليه 

املرأة اإلماراتية؟

املرأة دامئ��اً محل تقدير يف هذا الوطن ونحن النس��اء 

محظوظ��ني ولله الحمد، فأم اإلمارات س��مو الش��يخة 

فاطم��ة بنت مب��ارك ه��ي الداعم الحقيق��ي والقلب 
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أصبح هاجسي 
استمرار جناح ومتيز 

مدرسة خولة بنت 
االزور وجناح املرأة 

العسكرية يف القوات 
املسلحة

القيادة ملهمة تتابع 
وتتقصى وتضحي 

وتكرم لذلك ادعوكم 
لتكونوا من رواد 

املستقبل

أول عنرص نسايئ يتخرج من كلية القيادة واألركان املشرتكة يف الدورة 17

نقدم األفضل لوطن العطاء



النابض ملدرسة خولة بنت األزور والقدوة األوىل  للمرأة 

اإلماراتية، ويكفينا فخراً حينام نقرأ مقولة سموها: "إن 

املرأة يف بالدنا يجب أن تفتخر بأن أصبح لها دور فاعل 

يف خدمة هذا الوطن والنهوض مبجتمعنا، إن املرأة هي 

رشيكة الكفاح يف املايض والحارض واملستقبل..." فهذه 

الكلامت تزيدنا فخراً وعزاً وتدفعنا للمزيد من العطاء 

لتحقيق االنجازات والتميز عىل مختلف املجاالت.

والب��د أن أذك��ر هنا أن  س��مو الش��يخة فاطمة بنت 

مبارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ الع��ام الرئيس األعىل 

ملؤسس��ة التنمي��ة األرسي��ة رئيس��ة املجل��س األعىل 

لألمومة والطفولة، ق��د أعلنت تخصيص يوم لالحتفال 

بامل��رأة اإلماراتية من كل عام يف الثامن والعرشين من 

أغس��طس، وذلك يف ذكرى تأس��يس االتحاد النس��ايئ 

الع��ام ، وال��ذي خصص هذا الع��ام لالحتف��اء باملرأة 

اإلماراتية املنضوية يف صفوف القوات املسلحة، تقديراً 

وتثميناً لدورها البط��ويل وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة 

والشجاعة يف هذا امليدان.

ما هو الدافع الحقيقي الذي أسهم يف متيزك كإمرأة 

وقائد ملدرسة عسكرية؟

الحم��د لله رىض والدي -رحمها الله- كان غاية أمنيايت 

وكان��ت س��بب توفيقي يف حيايت، ومتي��زي يرجع أيضاً 

الهتامم س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وس��مو الش��يخه فاطمة بنت مبارك رئيسية 

اإلتحاد النس��ايئ العام الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية 

األرسي��ة رئي��س املجلس األع��ىل لألموم��ة والطفولة 

مبدرس��ة خولة بن��ت األزور وهذه املتابع��ة منحتني 

الش��عور وكأنهم يؤمن��ون يب ويؤمن��وين بطريقة غر 

مبارشة فأصبح هاجيس نجاح ومتيز مدرسة خولة بنت 

االزور ونجاح املرأة العسكرية يف القوات املسلحة، وال 

أنىس هنا تش��جيع املسؤولني الذين لعبوا دوراً مهامً يف 

وصويل إىل ما أنا عليه اليوم.

 ن��ود أن نتعرف ع��ى الجانب األخر م��ن حياتك 

خارج إطار العمل؟

إنس��انه جداً بس��يطة، أحب الهدوء وأرسق وقتي ليك 

أمارس هوايايت املفضلة وه��ي القرآة وكتابة الخواطر، 

فالتزامايت وارتباطايت العملية تأخذ جل وقتي.

بكونك من��وذج للم��رأة العس��كرية اإلماراتية 

الت��ي يقتدى بها، فام هي كلمت��ك لها  ولإلجيال 

القادمة؟

اإلمارات دره مثينة منحنا الله إياها وهذه الحكومة 

الفري��دة التي يغبضنا عليها الجميع تس��تحق منا 

أن نك��ون مميزين يف مج��االت عملنا، أن نضحي 

بالغايل والنفي��س يف العمل وباإلخ��الص واملثابرة 

عىل تطوير النفس وال��ذات وكام أوصيكم بالصرب 

واإلرصار وعدم الي��أس ومجاهدة النفس للوصول 

إىل أهدافكم الس��امية فنحن من يرس��م خط سر 

مس��تقبلنا فقمة النجاح تحتاج الص��رب واملحاولة، 

وان ن��زرع يف قلوبنا أن كل ي��وم أمل وعمل، وأن 

من��ي يف تحقيق أهدافنا املرس��ومة واملدروس��ة 

لخدمة املجتمع والجمي��ع  فقيادتنا ملهمة تتابع 

تتق��ى وتضحي وتكرم لذلك ادعوكم لتكونوا من 

رواد املستقبل•
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ويف الجي��ل الثالث، كان توظي��ف املناورة، حيث 

رك��زت الخط��ط الحربية عىل اس��تخدام الرسعة 

واملفاجأة لتجاوز خطوط الخصم، وجعل خطوطه 

الخلفي��ة تنهار. وق��د ُعرف هذا الجي��ل بالحرب 

املتحرك��ة، ومثّل، من وجهة نظ��ر تكتيكية، نهايًة 

للحروب الخطية أو حروب الصفوف. فالوحدات 

ال تس��عى ببس��اطة إىل مواجه��ة بعضه��ا بعضاً 

مبارشًة، وإمنا تس��عى إىل املناورة من أجل كسب 

األفضلية األكرب. وم��ن أمثلة ذلك، الحرب العاملية 

الثانية، والحرب الكورية )1953-1950(، والحرب 

العربية-اإلرسائيلي��ة ع��ام 1967، وح��رب تحرير 

الكويت عام 1991، وغزو العراق عام 2003.

الجيل الرابع والتمرد واإلرهاب الشبيك 
أما الجيل الرابع من الحروب، فيش��ر إىل ش��كل 

متطور من حركات التمرد، التي تُوظف الشبكات 

السياس��ية واالقتصادية والعس��كرية املتاحة؛ من 

أج��ل إقناع الخص��م ب��أّن أهدافه االس��راتيجية 

غ��ر قابلة للتحقق أو مكلف��ة للغاية. وميثل هذا 

املفهوم عودة إىل األشكال الالمركزية من الحروب، 

وإزالة الحدود بني الحرب والسياس��ة، واملحاربني 

واملدني��ني؛ بفضل خس��ارة الدولة هيمنتها ش��به 

الكامل��ة عىل القوات املتحارب��ة، ومن ثم العودة 

إىل أش��كال من الرصاع كانت ش��ائعة يف العصور 

قبل الحديثة.

وقد قدم مفهوم "الجيل الرابع للحروب" ويليام 

لِند William Lind يف عام 1989، يف ورقة مؤثرة 

نرشها هو وزمالؤه يف الجريدة الرس��مية ملش��اة 

البحري��ة. وع��ىل الرغم من أنّهم كانوا يناقش��ون 

تش��تت مرسح املع��ارك ومرونة هي��كل القيادة، 

فإنّهم بش��كل أو بآخر توقعوا إمكانية اس��تفادة 

الجامع��ات اإلرهابي��ة م��ن أفكاره��م. ويف هذا 

الخص��وص، كانت كتابات أبو مصعب الس��وري، 

املنظر االسراتيجي لتنظيم القاعدة، عن املقاومة 

اإلس��المية العاملية )2004( أه��م تطبيق لنظرية 

الجيل الرابع من الح��روب. ويف هذا الصدد، نرش 

الج��رال املتقاعد توماس��هامز، ع��ام 2006، كتاباً 

يتم عادًة التنظري لتطور الحروب من 

خالل استخدام مفهوم "األجيال". ويف 

هذا الخصوص، تتم اإلشارة إىل خمسة 

أجيال يف تاريخ الحروب الحديثة. 

يف الجيل األول، كان االعتامد عىل 

القوة البرشية يف املعارك، بتوظيف 

تكتيكات الصفوف والطوابري من الجنود 

النظاميني التابعني للدولة، واالعتامد 

عىل البنادق، وذلك بعد اخرتاع بندقية 

املشاة )املسكيت( واألسلحة التي تُحىش 

من املؤخرة. ومن أمثلة ذلك الحروب 

النابليونية يف أوروبا )1803-1815(.

ويف الجيل الثاين، كان الرتكيز عىل قوة 

النريان الكثيفة، بدالً من حشد أكرب عدٍد 

من القوات يف ميدان املعركة، بعد دخول 

البنادق واملدافع اآللية الخدمة. ومن 

أمثلة ذلك الحرب العاملية األوىل والثانية، 

والحرب العراقية-اإليرانية. 

د. أمين الدسوقي
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عنوانه "الحبال والصخرة"، أوضح فيه أّن حركات 

التمرد واالحتجاجات الش��عبية قادرة عىل هزمية 

الدولة من الداخل؛ حيث ميكنها رضب الش��بكة 

السياس��ية واالقتصادية واالجتامعية والعسكرية 

للدولة، ومهاجمة عق��ول صانعي القرار، وهزمية 

إرادتهم السياس��ية، مع تأكيده أن حركات التمرد 

من الصعب هزميتها سياسياً.

حدود غري واضحة
والحقيق��ة أّن الفواصل بني أجي��ال الحروب غر 

واضح��ة، وال ميكن االدع��اء بتاريخ محدد النتهاء 

جي��ل وبداية جيل جدي��د. ك��ام أّن ظهور جيل 

جدي��د ال يعني أّن الجيل الس��ابق عليه انتهى يف 

التطبي��ق. فمثالً، تُعرب الح��رب األهلية األمريكية 

)1865-1861( ع��ن جييل الح��رب األول والثاين. 

ك��ام اختربت الح��رب العاملية الثاني��ة تطور فن 

الح��رب من الجيل الث��اين إىل الجيل الثالث. وقد 

ب��دأت حرب العراق ع��ام 2003 حرباً من الجيل 

الثالث، ولكن تم اس��تخدام أدوات الجيل الرابع 

فيها بكثافة فيام بعد.

وبرغم وجود انتقادات أخرى، فإن هناك بعض 

الفوائد لتصنيف الح��روب وفقاً لقاعدة األجيال. 

فمثالً، تتج��ه الدول الصناعي��ة إىل لعب األجيال 

األول والث��اين والثال��ث من الح��روب أفضل من 

دول الجن��وب أو الدول النامي��ة. ويتجه الطرف 

الضعيف عادة إىل إجادة أدوات الجيل الرابع.

حروب الجيل الخامس
وبرغ��م أّن هناك تداخالً ب��ني أجيال الحروب 

كافة، فإّن حروب الجي��ل الخامس تبدو مختلفة 

عن سائر األجيال األربعة للحروب، وتنطوي عىل 

تغر جوهري، سواء من حيث مجاالت الرصاع أو 

أدواته.

وعىل الرغم من توسع مجال الرصاع واستخدام 

الق��وة من جي��ل إىل آخ��ر، من ال��رب إىل الفضاء 

اإللكروين، ومن املجاالت املادية )الربية والبحرية 

والجوي��ة( إىل املج��ال الس��يايس )رصاع اإلرادة 

السياس��ية(، فإّن مجاالت حروب الجيل الخامس 

"غر مقيدة". وتراوح هذه املجاالت من الحروب 

االقتصادية )مبا يف ذلك اس��تخدام األدوات املالية 

والتحكم يف املوارد الطبيعية(، والحرب البيولوجية 

)مبعنى محاولة تغير أو تدمر البيئة الطبيعية يف 

الدولة املس��تهدفة(، والح��رب البيئية؛ التي تلجأ 

إىل توظيف الجراثيم أو الفروس��ات أو غرها من 

الكائنات الحية لنرش األوبئة بني البرش والحيوانات 

والنبات��ات، ومثال ذلك هج��امت األنرثاكس عام 

2001 ضد مبنى الكونجرس األمرييك. 

ك��ام يندرج يف إط��ار حروب الجي��ل الخامس 

ح��رب املخ��درات )مبعنى تعم��د إغ��راق البلد 

املس��تهدف باملخ��درات ولو من خ��الل التعاون 

مع كارتالت املخدرات( وحرب الفضاء اإللكروين 

أو الح��رب اإللكروني��ة؛ التي تس��تهدف تعطيل 

يستخدم الفاعلون 
يف حرب اجليل 
اخلامس كل 
وسائل القوة 

الصلدة والناعمة 
املشروعة وغري 

املشروع
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املؤسس��ات الحكومي��ة والبني��ة التحتي��ة وإثارة 

الذع��ر العام وزعزعة ثق��ة الحكومات والرشكات 

)مثل هج��امت ستاكس��نت وغن��اين األمريكية-

اإلرسائيلية ضد املنشآت النووية إليران(، والحرب 

املعلوماتي��ة؛ مبعنى اس��تخدام املعلومات امللونة 

والحج��ج املوجه��ة والش��ائعات املروجة؛ بهدف 

إث��ارة الرأي العام وج��ره إىل مواجهات مع دوائر 

صن��ع الق��رار الس��يايس، وتأكيد "فش��ل" الدولة 

املستهدفة. كام تتضمن حرب املعلومات استخدام 

الفض��اء اإللك��روين، مبا يف ذلك وس��ائل التواصل 

االجتامعي، من قبل التنظيامت اإلرهابية للتجنيد 

واالتصال والتنظيم والحش��د ونرش أيديولوجياتها 

الراديكالي��ة. وقد أثبت الدارس��ون ال��دور الكبر 

لإلنرنت ووس��ائل التواص��ل االجتامعي يف عملية 

التح��ول إىل الراديكالي��ة، ومس��اعدة تنظي��امت 

اإلرهاب يف تش��كيل أيديولوجياتهم، بل ويف رسم 

تكتي��يك تهم طرائقه��م يف تنفي��ذ عملياتهم، ثم 

الدعاية لها.

وم��ن مظاه��ر ح��روب الجيل الخام��س أيضاً 

استهداف الفاعلني السياسيني الرئيسيني )القادة(، 

بدالً من استهداف قواتهم يف امليدان. واألمثلة عىل 

ذلك كثرة، وتش��مل اس��تهداف صدام حسني يف 

حرب العراق 2003، وقتل معمر القذايف وتصفية 

أس��امة ب��ن الدن ع��ام 2011، واغتي��ال الس��فر 

األمرييك يف بنغازي، كريتوفر ستيفنز )2012(. 

وتعني فك��رة "غياب القيود"، التي تتس��م بها 

ح��روب الجيل الخامس، أيض��اً تاليش الحدود بني 

ما يعد س��الحاً وما ال يعد س��الحاً، وبني ما يشكل 

أرضاً للمعركة وما ال يعد مرسحاً لها، وبني املقاتلني 

واملدني��ني، وبني الدول والفاعل��ني من غر الدول، 

وبني ما يعد أفعاالً أخالقية أو إجرامية وما ال يعد 

كذلك.

الفوىض الخالّقة ودوامة العنف
إّن اتس��اع مجاالت الح��روب لتش��مل املجاالت 

املادية واملعلوماتية واإلدراكية واالجتامعية تعني 

أّن ال��رصاع مل يعد مقصوراً عىل القوات املس��لحة 

النظامية، بل ميتد ليش��مل األبعاد اإلنسانية كافة؛ 

ما يجعله حارضاً يف كل مجال. 

وين��درج يف مظاهر ح��روب الجي��ل الخامس 

فكرة جوزيف ش��ومبير، عامل االقتصاد والسياسة 

األمري��يك )1950-1883(، ع��ن التدم��ر البّن��اء 

Creative destruction، وهي الفكرة التي تبنتها 

كوندليزا رايس، وزي��رة الخارجية األمريكية، فيام 

بعد باس��م "الفوىض الخالّقة"، وتنهض عىل ثنائية 

الجيل الثاينالجيل األول

من مظاهر حروب 
اجليل اخلامس 

استهداف الفاعلني 
السياسيني 

الرئيسيني بدالً من 
استهداف قواتهم 

يف امليدان

الجيل الرابع
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الجيل الثالث

التفكي��ك والركي��ب، وتُلخص نظريته��ا يف كيفية 

انتقال الدول العربية إىل الدميقراطية وبناء "رشق 

أوس��ط جديد". وبصفٍة عامة، تستهدف النظرية 

األمريكية استحداث حالة فوىض يف مواقع الرصاع 

ب��ني أط���راف ٍمحلية، تتي��ح لواش��نطن التدخل 

وتوجيهها ملصلحته��ا. وقد ش��هدنا تطبيقاً عملياً 

له��ذه النظرية يف العراق. ومث��ة وجهة نظر تزعم 

أّن "الربي��ع العريب" ما هو إال أح منتجات الفوىض 

الخالّقة األمريكية.

ويس��تخدم الفاعلون يف حرب الجيل الخامس 

كل وسائل القوة الصلدة والناعمة، املرشوعة وغر 

املرشوعة؛ إلجبار الخصم عىل الرضوخ ملطالبهم أو 

إسقاطه. بعبارة محددة، ينظر إىل رصاعات الجيل 

الخام��س بأنّها مص��در مفتوح للح��رب، وتخلق 

دوامة من العنف. ومن أهم الوس��ائل التي يلجأ 

إليها هؤالء الفاعلون تشكيل تحالفات أو ائتالفات 

واس��عة بني الدول والفاعلني من غر الدول لشن 

رصاع متع��دد األبعاد ضد فاع��ل دويل آخر. ومن 

ذل��ك ش��بكة التحالفات الت��ي ترعاه��ا إيران يف 

املنطقة، وتتكون من ميليش��يات، بل ومن شبكة 

من "الجي��وش" املحلية يف دول الجوار وتنظيامٍت 

موصومة باإلرهاب وخاليا نامئة وجواس��يس أفراد 

يف عدٍد من دول املنطقة. وقد كرر الرئيس املرصي، 

عبدالفتاح السييس، تحذيراته من أّن مرص تتعرض 

ملا يُسمى حروب الجيل الخامس. وكان يشر بذلك 

إىل الهجامت اإلرهابية "النوعية واملركبة" يف إقليم 

شامل سيناء املضطرب، والتي ينفذها تنظيم أنصار 

بيت املقدس/والية سيناء املوايل لداعش واملنخرط 

يف ش��بكة من التنظيامت اإلرهابي��ة هناك. وكان 

يشر بذلك أيضاً إىل املعلومات املضللة التي تبثها 

وس��ائل اإلعالم، والس��يام األجنبية منها، عن هذه 

الهجامت، وآثارها، وضحاياها. 

حروب شبكية
تتس��م حروب الجي��ل الخام��س بانّها حروب 

ش��بكية؛ حيث ال يوجد مركز ثقل يعكس الهيكل 

املؤسيس، وحيث يتم استخدام ديناميكيات شبكية 

 systems disruptionإلحداث تخريب باألنظمة

. وهذه الوس��يلة من التخري��ب تذهب أبعد من 

التدمر البس��يط للبنية التحتي��ة املادية. ويرتبط 

بذلك س��مة أخرى ترتبط بغي��اب القيادة؛ مبعنى 

وج��ود أفراد يعملون وفق��اً لتعليامت محددة أو 

حت��ى من دون تعلي��امت محددة مث��ل الذئاب 

املنف��ردة. ويُش��ر املفه��وم األخر إىل أش��خاص 

يترصف��ون مبفردهم الرت��كاب أو التآمر الرتكاب 

عملي��ات إرهابية، وال ينتمون إىل أّي مجموعة أو 

ش��بكة إرهابية منظمة، ويعملون من دون نفوذ 

مبارش لقائد أو بنية وهيكيلية تنظيمية، ويطّورون 

تكتيكاته��م وطرائقهم العملياتية من دون توجيه 

أو قيادة منظمة. وقد ش��هد الع��ام املنرصم عدة 

عمليات إرهابية فردية يف أوروبا وأمريكا الشاملية 

وأسراليا والرشق األوسط.

وأخراً، من الصحيح أّن حروب الجيل الخامس 

تتس��م بالش��مولية، حي��ث تس��تهدف الدول��ة 

واملجتمع معاً، ولكن مواجهتها ليس��ت مستحيلة. 

ولعل أنجع وسيلة ملواجهة حروب الجيل الخامس 

ه��ي تدعيم عالق��ات أجهزة األم��ن باملجتمعات 

املحلية، وتحصني املجتمعات، وكس��ب والء وثقة 

الجامعات املستهدفة• 

املصادر:

 Donald J. Reed, “Beyond the War

 on Terror: Into the Fifth Generation of

 War & Conflict”, Studies in Conflict &

.Terrorism”, Vol. 31, Issue 8, 2008

 George Friedman, Beyond Fourth

 Generation Warfare, ROA National

 Security Report, September 2007,

.WWW.ROA.ORG

 William S. Lind et al, "The Changing

 Face of War: Into the Fourth

 Generation", Marine Corps Gazette,

.October 1989

تتسم حروب اجليل 
اخلامس بانها 

حروبًا شبكية حيث 
ال يوجد مركز ثقل 

يعكس الهيكل 
املؤسسي 
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الحرب بالوكالة من الناحية املفاهيمية البس��يطة تعني 

نشوب رصاعات بني دول أو أطراف مختلفة )تنظيامت 

أو جامعات أو ميلش��يات( يعمل كل منه��ا أو بعضها، 

بش��كل منفرد أو ثنايئ أو جامع��ي، ملصلحة دول أخرى 

تتص��ارع من أجل مصالح اس��راتيجية، مب��ارشة أو غر 

مب��ارشة، قامئ��ة أو محتمل��ة يف املنطقة مح��ل الرصاع، 

وبحيث تتوىل الدول املعنية بهذا الرصاع تأمني الرواتب 

ومتويل اإلنفاق العس��كري لألط��راف املتنازعة وتقديم 

األسلحة ورمبا اإلسناد اللوجستي واملعلومايت. وكان هذا 

املفهوم قد برز بقوة يف فضاء أزمات املنطقة عىل لسان 

األمني العام لألم��م املتحدة بان يك مون، حني وصف يف 

يناير عام 2014 ما يجري يف س��ورية تحديداً بأنه حرب 

بالوكالة بني أطراف إقليميني ودوليني، كام صنفت مجلة 

"فوري��ن اف��رز" األمريكية املعروفة الرصاع يف س��ورية 

باعتب��اره حرب بالوكالة، وهناك ش��به اتفاق بني الخرباء 

عىل أن هذا التشبيه بات سهالً وواقعياً يف ظل مجريات 

ال��رصاع التي تش��هد وج��وداً مكثفاً لق��وات دول عدة 

أبرزها، األمريكية والروسية، واستعراض قدرات األسلحة 

املتقدمة يف س��احة الحرب عىل األرض السورية. وهو ما 

أث��ار، وال يزال، مخاوف جدية ب��ني املراقبني من انتقال 

ه��ذا الرصاع من حالة "الوكال��ة" إىل حالة "األصالة" أي 

يصب��ح مواجهات مبارشة بني أط��راف هذا الرصاع عىل 

أرض س��ورية، ولعل ه��ذه املخاوف ق��د بلغت ذروتها 

يف بدايات التدخل العس��كري الرويس املبارش يف األزمة 

الس��ورية مع بدايات شهر أكتوبر املايض ويف ظل وجود 

قوات التحالف ال��دويل ملكافحة اإلرهاب، التي تقودها 

الوالي��ات املتحدة األمريكية، كام ب��رزت هذه املخاوف 

أيض��ا إب��ان أزمة إس��قاط الطائرة الروس��ية من جانب 

الجي��ش الريك، حيث توترت األج��واء واعتقد الكثرون 

بوجود احتاملية عالية لنشوب حرب بني البلدين.

إطار تاريخي
منذ بداي��ة التاريخ، وهناك أمناط ع��دة من الرصاعات 

والحروب بني البرش قبل بداي��ة ظهور الدولة مبفهومها 

الحديث املتعارف عليه، والذي ظهر مع توقيع معاهدة 

"وستفاليا" عام 1648، وتدشني مفهوم "الدولة الوطنية" 

)الدول��ة � األم��ة، أوالدولة القومي��ة وجميعها واحدة( 

مبعناه الس��يايس املعارص، حيث أسس صلح وستفاليا ل� 

"الدولة الوطنية" ركيزة أساسية للنظام الدويل بعد طي 

صفحة الحروب الدينية التي دمرت أوروبا واس��تغرقت 

نح��و ثالثة عقود. والالفت للنظر أن هذا األس��اس بات 

يواج��ه خطر التقوي��ض والتفكيك بعد أك��رث من ثالثة 

ق��رون ونص، برغم أن��ه تجاوز ما ميك��ن اعتباره زالزل 

اس��راتيجية هزت كيانه، السيام خالل مرحلتي الحربني 

العامليتني األوىل والثانية.

رمبا مل يش��هد النظ��ام الدويل منذ تأس��س عىل مبدأ 

سيادة الدولة اختباراً مصرياً كالذي يتعرض له يف اآلونة 

الراهنة بس��بب تجدد ش��بح الحروب الدينية وتصاعد 

دور الحرب بالوكالة يف منطقة الرشق األوس��ط تحديداً، 

حيث تم اخراق س��يادة دول عدة بل غابت، أو غيبت، 

دول من عىل الخارطة بشكل واقعي جراء الفوىض التي 

نرشتها تنظيامت اإلرهاب وامليلشيات العابرة للجغرافيا 

وال��والءات الوطنية، وكالهام ميثل أبرز مظاهر الحروب 

بالوكالة يف القرن الحادي والعرشين.

ولعل من اإلش��كاليات الثانوية لتآكل مفهوم الدولة 

الوطني��ة أن ه��ذا التطور يؤث��ر بالتبعية ع��ىل مفهوم 

القانون الدويل وتجلياته وتطبيقاته يف العالقات الدولية 

املعارصة، فاملؤسس��ات التي ظلت ق��رون وعقود متثل 

الس��يادة الوطني��ة لل��دول وترمز لها مل تع��د يف بعض 

الح��االت عىل حاله��ا، بل حلت محلها عن��ارص إرهابية 

وقادة ميلشيات يحاولون مامرسة دور الدولة، كام هي 

الحال بالنس��بة للتنظيامت التي قضمت بعض األرايض 

التابع��ة لدول بعينها ث��م تزعم الحقاً قي��ام "دولة" أو 

"إمارة" عىل هذه الدول.

وعىل الخلفية السابقة ميكن التوصل إىل أن الحروب 

يف بداي��ات القرن الحادي والعرشي��ن تقرب من القفز 

احلروب بالوكالة: هل تتحول إىل 
سمة مميــزة للقرن احلادي 

والعشرين؟
أصبح مفهوم "الحرب بالوكالة" من أكرث املفاهيم االسرتاتيجية واألمنية تداوالً بني الخرباء 

واملتخصصني، ويف التقارير اإلعالمية واألدبيات السياسية، حيث انترشت صيغ وأمناط 

مختلفة من الحرب بالوكالة يف مناطق الرصاعات العديدة التي يشهدها العامل، وتحديداً يف 

منطقة الرشق األوسط. وبغض النظر عن االعتبارات الجيوسياسية التي تعد أحد أهم ركائز 

اتخاذ قرارات شن الحروب بشكل عام، فإن هناك دوافع ومتغريات نوعية جديدة تستحق 

تسليط الضوء سعياً وراء مزيد من الفهم والتحليل النتشار ظاهرة الحرب بالوكالة.

إعداد:
سامي بيومي
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ذلك فقد أكدت بعض التقارير والدراسات املنهجية أن 

العام الجاري )2016( س��يكون عاماً للحرب بالوكالة يف 

منطقة الرشق األوس��ط. ففي األزمة اليمنية عىل سبيل 

املث��ال هناك حال��ة من االس��تقطاب اإلقليمي والدويل 

تق��ف حائ��الً دون تحقق أه��داف التحال��ف العريب، 

ال��ذي تقود اململكة العربية الس��عودية وتش��ارك فيه 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتعرقل فرص التس��وية 

والبحث عن مخرج يضمن للشعب اليمني عودة األمن 

واس��تئناف مس��رته الحياتية بعد فرة معاناة يعيشها 

منذ انقالب جامعة الحويث وميلشيات الرئيس املخلوع 

ع��يل عبدالله صالح، املدعومني من إيران، عىل الرشعية 

الدستورية يف البالد يف أوائل عام 2015.

واألزمة الس��ورية ليست بأحس��ن حال من األوضاع 

يف اليمن، بل تش��هد حالة أشد وأقىص من االستقطاب 

والرصاع الدويل والحرب بالوكال��ة، ويف ليبيا يبدو األمر 

عىل الح��ال ذاته، وهناك أيض��اً الحال��ة العراقية التي 

كان��ت س��احة لح��رب بالوكالة ب��ني إي��ران والواليات 

املتح��دة منذ الغزو األمرييك يف م��ارس عام 2003، إىل 

أن دانت الس��يطرة عىل بوصلة امللف العراقي للطرف 

اإلي��راين، الذي ب��ات يتخذ من الع��راق قاعدة انطالق 

مركزي��ة للتدخ��ل يف ال��رصاع الدائر بس��ورية بعد أن 

تفاخ��رت طهران علن��اً بأنها تحتل عاصمة العباس��يني 

عىل فك��رة الدولة وتعود إىل س��ابق عهدها قبل ظهور 

هذا املفهوم، ولكن بشكل غر تقليدي، فالحرب بالوكالة 

يف األخ��ر تنتجها وتديرها دول، ولكنها ال تدور بش��كل 

مب��ارش بني هذه الدول، التي اتخذت لنفس��ها وكالء يف 

مناطق ترتأي � بحس��اباتها االسراتيجية � أن لها مصالح 

آنية أو مستقبلية فيها، وبالتايل فقد تراجع تأثر جغرافيا 

الحرب أو ما يعرف بالعوامل الجيوبوليتكية يف نش��وب 

النزاع��ات العس��كرية؛ فطاملا كان للعام��ل املكاين دور 

حيوي يف اتخاذ ق��رار الحرب، وما بقي من ذلك هو أن 

ميادين الرصاع هي فقط من ميتلك القدرة عىل تفس��ر 

دور الجغرافيا يف هذه الرصاعات، حيث اختفت إىل حد 

كبر أمناط الحروب القامئة عىل النزاعات الحدودية التي 

طاملا تس��ببت تاريخياً يف حروب ونزاعات طويلة األمد، 

كان الجوار من متالزماتها.

واس��راتيجيات الح��رب بالوكال��ة ليس��ت طارئة يف 

املش��هد الدويل، فق��د لعبت أبرز األدوار إبان س��نوات 

الحرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد 

السوفيتي الس��ابق، واستخدمتها القوتان بشكل مكثف 

يف حس��م الرصاع عىل أرايض دول أخرى انتمى معظمها 

إىل ما يعرف بالع��امل الثالث، ويعتقد بعض الباحثني أن 

هن��اك نحو أربعني حرب��اً بالوكالة نش��بت بني القوتني 

العظميني طيلة فرة الحرب الباردة حتى انهيار االتحاد 

الس��وفيتي الس��ابق نهاية مثانينيات الق��رن العرشين. 

ومن أش��هر تلك الحروب م��ا دار يف نيكاراجوا وأنجوال 

وأفغانستان والصومال.

مظاهر الحرب بالوكالة
الالف��ت يف الس��نوات األخرة � حت��ى اآلن � أن الحرب 

بالوكالة تحولت إىل أحد أبرز وأخطر اإلشكاليات املسببة 

الضطراب األمن واالستقرار إقليمياً وعاملياً، وللتأكيد عىل 

احلرب بالوكالة حتولت 
إىل أحد أبرز وأخطر 

اإلشكاليات املسببة 
الضطراب األمن 

واالستقرار إقليميًا 
وعامليًا
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وتتخ��ذ منها عاصم��ة لإلمرباطورية الفارس��ية الجديدة 

عىل حد توصيف عيل يونيس مستش��ار الرئيس اإليراين 

حسن روحاين، الذي قال نصاً "إن "إيران اليوم أصبحت 

إمرباطوري��ة كام كان��ت عرب التاري��خ وعاصمتها بغداد 

حالياً، وهي مركز حضارتن��ا وثقافتنا وهويتنا اليوم كام 

يف املايض"، ما اعتربه املراقبون اس��تدعاء تاريخياً لحقبة 

"اإلمرباطورية الفارس��ية الساس��انية" يف مرحلة ما قبل 

اإلسالم، والتي كانت تحتل العراق واتخذت من املدائن 

)كان بينها وب��ني بغداد نحو 25 ميالً وتقع إدارياً ضمن 

محافظة بغداد اآلن( عاصم��ة لها، واملدائن تحديداً لها 

عالق��ة وثيقة بالتاريخ بني الع��رب والفرس يف مرحلة ما 

بعد اإلس��الم، حيث كان فتحها يف العام الس��ادس عرش 

م��ن الهجرة، باعتبارها عاصمة لإلمرباطورية الفارس��ية، 

عىل يد س��عد ب��ن أيب وقاص )ريض الله عن��ه( وانتصار 

جيش املس��لمني يف معركة "القادس��ية" الشهرة مبنزلة 

تحول تاريخي جذري يف خارطة االقليم وقتذاك، وهاهو 

مس��ؤول إيراين يع��ود بعد نحو 1400 ع��ام ليقول بأن 

"جغرافي��ة إيران والع��راق غر قابلة للتجزئ��ة وثقافتنا 

غر قابلة للتفكيك، ل��ذا إما أن نقاتل معا أو نتحد"! يف 

اعراف علني بالتدخل والحرب بالوكالة التي ظلت، وال 

تزال، إيران تديرها يف الداخل العراقي.

الحروب بالوكالة والدول الفاشلة
ي��رى الباحث��ون أن بروز أع��راض "الدولة الفاش��لة" يف 

مناطق عدة م��ن العامل يف الس��نوات األخرة قد ارتبط 

بق��وة بتأثر عامل الح��رب بالوكالة. وهناك تفس��رات 

عدة النتش��ار حاالت الحرب بالوكالة يف منطقة الرشق 

األوس��ط تحديداً، حي��ث يعتقد بع��ض املتخصصني أن 

تف��ي ه��ذه الحالة يعك��س رغب��ة الق��وى اإلقليمية 

والدولية يف إعادة "هندس��ة" الجيوبوليتيك السياس��ية 

اإلقليمية وفقاً ملتغرات املش��هد االس��راتيجي الراهن، 

ومبعنى آخ��ر طي صفحة تفاهامت "س��ايكس � بيكو" 

الت��ي عقدت قبل نحو مائة عام تقريباً وإعادة تقس��يم 

مناط��ق النفوذ وتعريف املصالح مجدداً، ولكن وفق ما 

يعرف يف األدبيات اإلعالمية بحدود الدم أو خارطة الدم، 

ولو صح هذا التفس��ر� فإن األمر يصبح مبنزلة حالة من 

ح��االت رصاع النفوذ الدويل بأدوات وكالء إقليميني يتم 

استخدامهم لتحقيق أهداف معينة.

والتفس��ر الثاين يقول به الكثر من املحللني، ويتمثل 

يف أن الح��رب بالوكال��ة هي نتيجة مب��ارشة لطموحات 

بعض القوى اإلقليمية، التي ت��رى يف اللحظة التاريخية 

الراهن��ة فرصة مثينة لتنفيذ مرشوعاتها التوس��عية التي 

ظلت تحل��م بها تاريخياً عىل حس��اب النظام اإلقليمي 

الع��ريب، ال��ذي يعاين حالة غر مس��بوقة م��ن االرتباك 

والتش��تت منذ عام 2011، يف ظل انش��غال قوى عربية 

رئيس��ية بإعادة ترتيب بيتها الداخيل، أو انتشار الفوىض 

يف دول عربية أخرى لدرجة تاليش الدولة ككيان سيايس 

واضح املعامل كام يف الحالة الليبية. وبني هذا وذاك يرى 

فري��ق ثال��ث أن مجمل هذه العوامل الت��ي تراوح بني 

الدويل واإلقليمي قد تضافر وأنتج هذا املشهد اإلقليمي، 

الذي تع��د الحروب بالوكالة أحد أبرز معامله وس��امته 

االسراتيجية.

ولعل أح��د مظاهر ارتباط الحروب بالوكالة بفش��ل 

الدول��ة أو ضعفه��ا وهشاش��تها، يكم��ن يف أن حاالت 

ضعف الدولة � بدرجاتها املختلفة � لها مؤرشات تغذي 

احتاملية إشعال الحرب بالوكالة يف هذه الدولة للطرف 

الخارجي الذي يس��عى وراء هذا اله��دف، ويف مقدمة 

ذل��ك تأيت صعوبة الس��يطرة ع��ىل الح��دود الجغرافية 

وضعف أنظمة الرقابة والتفتيش والس��يطرة وانتش��ار 

الفس��اد والرشوة، ما يجعل اخراق لسيادة الوطنية أمراً 

سهالً وميس��وراً، ويصبح نقل فتيل إشعال التمرد متهيداً 

لتوسيع نطاق الحرب أمر بسيط، كام يصعب يف الوقت 

ذاته عىل هذه الدولة الفاشلة او الهشة إخامد أي نران 

من دون الحاجة إىل دعم خارجي. 

ويف ضوء ما س��بق من تفس��رات، يش��ر البحث يف 

أدبي��ات العلوم السياس��ية والدراس��ات الحديثة ذات 

الصل��ة باملوض��وع إىل إم��كان التكه��ن ب��أن الحروب 

بالوكالة، أياً كانت أس��بابها ودوافعها واألطراف املغذية 

لها، هي إما مقدمة لظهور الدولة الفاشلة بحيث تحرث 

األرض ومتهد الربة واألجواء سياس��ياً وامنياً واسراتيجياً 

احلروب بالوكالة إما 
مقدمة لظهور 

الدولة الفاشلة أو 
نتيجة لتجذر مظاهر 

الدولة الفاشلة
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لظهورها، وإما أن ه��ذه الحروب تظهر كنتيجة حتمية 

أو بديهية لتجذر مظاهر الدولة الفاش��لة وسامتها عىل 

أرض الواق��ع يف بعض الدول. ولك��ن املوضوعية تقتيض 

الق��ول بأن هذه النتيجة ليس��ت قطعي��ة وتظل مبثابة 

فرضي��ة قابلة لالختبار والقي��اس العلمي الدقيق يف كل 

حال��ة عىل ح��دة، بالنظ��ر إىل أن معاير فش��ل الدولة 

بحس��ب املتعارف عليه علمياً ومنهجياً يصعب قياسها 

يف بعض الحاالت، والس��يام يف ظل وجود رصاع عسكري 

ال ميك��ن يف ظله الوقوف عىل أي م��ؤرشات تنموية أو 

إحصائي��ة تعكس فاعلي��ة أداء الدول أو فش��لها، الذي 

ميه��د لتدخالت خارجي��ة مبارشة أو غر مب��ارشة فيها. 

ولكن ما ميكن القطع به أن نش��وب حروب بالوكالة يف 

أي دولة م��ن العامل ميكن أن يدفع باتجاه فش��ل هذه 

الدولة يف ضوء صعوبة التخلص بش��كل تام من مظاهر 

تبعية "الوكالء" لقوى خارجية، فضالً عن مصر "الوكالء" 

أنفس��هم، الذي��ن يتحولون إىل هاج��س أو عبء ثقيل 

عىل أمن الدول واملجتمعات يف حال التوصل إىل صيغة 

إلحالل الس��الم واألمن، الس��يام أن العن��ارص التي كان 

يعتم��د عليها هؤالء الوكالء س��تتحول يف حد ذاتها إىل 

مصدر خطر أمني وس��يايس ما مل يت��م إيجاد صيغة ما 

الس��تيعابهم واحتواء خطرهم أو ترحيلهم إىل الخارج، 

وما ينطوي عليه هذا السيناريو من انتقال لهذا الخطر 

الداهم إىل منطقة جديدة.

خالصة
إن ق��راءة مفردات املش��هد اإلقليمي وال��دويل الراهن 

رمبا تفرز اس��تنتاجات ح��ول تنامي ظاه��رة الحروب 

بالوكالة واس��تمرارها خالل الس��نوات والعقود املقبلة، 

س��واء بسبب تحول هذا النمط من الحروب إىل إحدى 

أهم األدوات املتبعة ضمن اسراتيجيات حروب الجيل 

الراب��ع، التي تعتمد يف أحد جوانبها عىل إش��عال حرب 

بالوكالة يف الدول املستهدفة، أو ألن الحروب التقليدية 

املبارشة باتت تنطوي عىل أخطار مادية وبرشية هائلة، 

تف��وق ق��درات االقتصادات ع��ىل تحملها، م��ا يجعل 

الح��رب بالوكال��ة � بداهة � خياراً اس��راتيجياً مطروحاً 

رشيط��ة أن تحقق الحد األدىن املطل��وب من األهداف 

واملصال��ح، حي��ث أثبتت بع��ض الح��االت أن الحرب 

بالوكالة تحقق تلك األهداف بتكلفة زهيدة تحول دون 

املغامرة بخوض حروب مب��ارشة قد يرتب عليها نتائج 

عس��كرية واقتصادية واسراتيجية وخيمة، والسيام عىل 

صعيد الخس��ائر البرشية، وما يرتب��ط بها من تحوالت 

وأمثان وفواتر سياسية جراء تغر اتجاهات الرأي العام 

الداخيل بالدول املتورطة يف الحروب املبارشة. ولكن ما 

يبعث عىل القلق أن تجارب التاريخ ودروس��ه تشر إىل 

صعوبة الس��يطرة التامة عىل الحروب بالوكالة بسبب 

صعوبة السيطرة عىل املقاتلني املحليني أو أدوات هذه 

الح��روب، وتحوله��م إىل آالت للقتل وتنق��ل والءاتهم 

لحس��اب جهات وأطراف مختلفة، وم��ا مل يتم إحداث 

تحوالت نوعية تامة يف موازين القوى عىل األرض فمن 

الصعب الحديث عملياً عن نهاية لحرب بالوكالة، حيث 

يالح��ظ � تاريخياً � أن بعض من��اذج الحرب بالوكالة قد 

استمرت لسنوات طوال رغم أن الرعاة الرئيسيني لهذه 

الح��روب قد تخلوا ع��ن تزويدها بأس��باب ومقومات 

االستمرار، كام حدث تحديداً يف الحرب الصومالية التي 

تواصل��ت رغم جفاف قنوات التمويل الخارجي، املادي 

والتس��ليحي، ولكن غالباً ما يجد ال��وكالء رعاة آخرون 

له��م، ولو أقل مقارنة بس��ابقيهم من حي��ث القدرات 

التمويلي��ة واملكانة السياس��ية واالس��راتيجية وحدود 

التأثر اإلقليمي والدويل، ب��ل قد يتحول األمر إىل إطار 

عبث��ي ويدور يف حلق��ات متصلة م��ن وكالء إىل وكالء 

آخ��رون، والعامل األخطر أن تدخل ع��ىل خط الوكالة 

يف ح��االت معينة تنظيامت إرهابية متطرفة تس��تخدم 

ه��ؤالء الوكالء املتعطش��ني لل��امل والس��الح من أجل 

مصلحتها •
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CVN 78 حاملــــــة الطائـــــــــــــرات جيـــــــــــرالد فــــــــــــــورد 
عصـــــــر جديــــــد يف احلــــــــــروب البحريــــــة

 Huntington Ingalls تُعد رشكة

Industries أكرب رشكة لبناء 

السفن الحربية يف الواليات املتحدة 

التي تؤمن الخدمات الهندسية 

والصناعية واإلدارية ألسواق الطاقة 

النووية والنفط والغاز. وقد بنت 

إداريت السفن التابعة لفرعي الرشكة 

يف فرجينيا ومسيسبي عدداً من 

السفن ذات الطرازات املختلفة 

 Huntington Ingalls أكرب

Industries من أي رشكة أمريكية 

أخرى.

ومن��ذ أكرث م��ن 75 عام��اً عكف��ت رشكات بناء الس��فن 

األمريكي��ة يف Newport News عىل تصمي��م وبناء أكرث 

 USS م��ن 30 حاملة للطائرات، من بينها حاملة الطائرات

Enterprise: CVN 65، التي تُعد أول حاملة طائرات يف 

العامل تُدار بالطاقة النووية، وحامالت الطائرات العرش من 

ط��راز Nimitz التي تُدار بالطاق��ة النووية أيضاً. وتعكف 

تلك ال��رشكات اليوم عىل تصميم وبن��اء أحدث جيل من 

حامالت الطائرات من طراز Gerald R. Ford التي تعترب 

األوىل يف فئتها، والتي جرى تدش��ينها يف ش��هر نوفمرب عام 

2013، وتتمت��ع بإمكانيات متقدم��ة يتوقع لها الخرباء أن 

تضيف الكثري إىل قوة األس��طول البحري األمرييك مع قلة 

االعتامد عىل العنرص البرشي. وقد بدأت عملية بناء حاملة 

الطائرات John F. Kennedy: CVN 79 يف ش��هر فرباير 

عام 2011.

ومن املتوقع أن تدش��ن حامل��ة الطائرات جريالد فورد 

CVN 78 القادم��ة، الت��ي تعتمد عىل تقني��ات كهربائية 

مائة باملائة، عرصاً جديداً بالنسبة للقوة البحرية األمريكية 

عند تس��ليمها يف منتصف عام 2016، ولكن هذه الحاملة 

الرائ��دة من فئة حام��الت الطائ��رات األمريكية الجديدة 

هذه التي تدار بالطاقة النووية تواجه عدة تحديات كأول 

حاملة طائرات من هذا الطراز.

تبدو أحدث نس��خة من حاملة الطائرات جريالد فورد 

CVN 78 م��ن عىل مس��افة بعيدة ش��بيهة إىل حد كبري 

بحاملة الطائرات USS Enterprise: CVN 65 املتقاعدة 

من الخدمة التي يجري تفكيك مفاعلها مبعرفة فرع الرشكة 

يف فرجينيا ال��ذي أرشف عىل بنائها وتدش��ينها عام 1960 

كأول حامل��ة طائرات يف العامل تُدار بالطاقة النووية. ولكن 

أول نس��خة من حامل��ة الطائرات من ط��راز جريالد فورد 

 USS Enterprise: التي س��تحل مح��ل حاملة الطائ��رات

CVN 65 تتمي��ز باعتامده��ا عىل عدة تقني��ات متقدمة 

ال يتس��نى للعني رؤيتها من الوهل��ة األوىل. فالطفرة التي 

ط��رأت ع��ىل التقنيات املس��تخدمة يف مقص��ورة القيادة 

 Steam Catapults وحدها، عند مقارنة املقاليع البخارية

وأجه��زة اإليق��اف امليكانيكية ل��دى حام��الت الطائرات 

م��ن طراز Nimitz الس��ابقة بأنظمة اإلطالق واالس��رداد 

اإللكرومغناطيس��ية الجديدة لدى حامالت الطائرات من 

طراز جريالد فورد، متثل طفرة متقدمة بالنس��بة إىل القوة 

الجوية لدى س��الح البحرية األمرييك، وه��ي الطفرة التي 

ترم��ي إىل س��يطرة حامل��ة الطائرات جريالد ف��ورد - عند 

تسليمها يف عام 2016 عىل املحيطات مثلام فعلت سابقتها 

التي ظهرت عىل املرسح الدويل قبل نصف قرن.

تل��ك التقني��ات املتقدمة ج��اءت ومعها سلس��لة من 

املش��كالت والتحدي��ات مل تك��ن معه��ودة م��ع حامالت 

الطائرات السابقة التي وجدت نفسها متورطة يف تكاليف 

باهظة وسلس��لة من التأخري يف التنفيذ بس��بب املشكالت 

املتعلقة باس��تخدام التقنيات الجديدة، واألمر الذي فرض 

ضغوطاً عىل برنامج حامالت الطائرات ككل.

وجاء تقلي��ص امليزانية العس��كرية األمريكية وتضارب 

األولويات داخ��ل صناعة حامالت الطائرات لتضع ضغوطا 
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CVN 78 حاملــــــة الطائـــــــــــــرات جيـــــــــــرالد فــــــــــــــورد 
عصـــــــر جديــــــد يف احلــــــــــروب البحريــــــة

لسالح البحرية األمرييك عىل وجه الخصوص منذ منتصف 

القرن العرشين، وظل أس��طول البحري��ة األمرييك املكون 

م��ن 11 حاملة طائرات القاع��دة الذهبية يف فرة ما بعد 

الحرب الباردة.

وأصبحت حامالت الطائ��رات، التي كانت رأس الحربة 

للوج��ود العس��كري البحري��ة األمرييك يف مناط��ق العامل 

الرئيس��ية، متثل خيار الرضبة األوىل بالنس��بة إىل الواليات 

 USS Carl املتح��دة، حي��ث كان��ت حامل��ة الطائ��رات

Vinson: CVN 70 من طراز Nimitz، عىل سبيل املثال، 

ألول وح��دة م��ن وحدات ق��وات التحال��ف تدخل غامر 

الحرب يف عام 2001 يف أعقاب هجامت الحادي عرش من 

سبتمرب.

وتتميز حامالت الطائرات م��ن طراز Nimitz بقدرتها 

ع��ىل تنفيذ حوايل 120 طلعة يومياً، وتعترب س��الحاً مثالياً 

بالنس��بة للعملي��ات القتالية الكربى، ك��ام أنها قادرة عىل 

استيعاب رسب جوي معدل مصمم لتنفيذ املهام البسيطة 

مثل تقديم املس��اعدات اإلنسانية ومواد اإلغاثة يف حاالت 

الكوارث.

ولتحقيق التفوق يف استعراض القوة بدأ سالح البحرية 

األمري��يك عملية التخطيط يف منتصف التس��عينيات بحثاً 

ع��ن بديل لحامالت الطائرات من طراز Nimitz، ويف عام 

2002 اتخذ مس��ؤولو الس��الح قراراً بتأم��ني بديل مجهز 

بأحدث أساليب التكنولوجيا مثل بناء محطة مفاعل نووي 

جديد ونظام توزيع كهريب جديد وبناء س��طح طريان أكرب 

حجامً وم��زوداً بنظ��ام مقالي��ع إلكرومغناطييس إلطالق 

تتمتع حامالت 
 Gerald الطائرات

R. Ford بإمكانيات 
متقدمة يتوقع لها 

اخلرباء أن تضيف الكثري 
إىل قوة األسطول 

البحري األمريكي مع 
قلة االعتماد على 

العنصر البشري

جديدة، م��ا دفع ن��واب الكونجرس إىل تدقي��ق الربنامج 

خالل الس��نوات األخرية، وتحديد س��قف اإلنف��اق بغية 

 John F. الس��يطرة عىل تكاليف بن��اء حاملة الطائ��رات

Kennedy: CVN 79 ك��ام تراجع��ت خطط االس��تحواذ 

ل��دى س��الح البحرية األمري��يك، م��ا أدى إىل ارتفاع وترية 

التوت��ر والطموح��ات أيضاً م��ع اقراب االنته��اء من بناء 

حامل��ة الطائرات جريالد فورد ودخولها مرحلة االختبارات 

األولية التي من املقرر أن تبدأ خالل الربع األول من العام 

الجاري.

وبافراض انتهاء مرحلة االختبارات األولية دون مشاكل، 

ومن ثم تس��ليم حامل��ة الطائرات خالل ش��هري مايو أو 

إبريل، س��يتمكن مسؤول س��الح البحرية األمرييك من أن 

يتنفس��وا الصعداء واستئناف العمل يف بناء أسطول بحري 

مك��ون م��ن 11 حاملة طائرات كام ين��ص القانون، ولكن 

حتى لو تم تس��ليم حاملة الطائ��رات جريالد فورد بنجاح، 

سيجد س��الح البحرية نفس��ه مطالباً بالركيز مجدداً عىل 

حاملة الطائرات John F. Kennedy: CVN 79 وااللتزام 

بالجدول الزمني وامليزاني��ة املحددين، مع امليض قُدماً يف 

خطط االس��تحواذ الالزمة الستبدال حامالت الطائرات من 

 Enterprise: CVN 90 بحاملة الطائرات Nimitz ط��راز

وما يأيت بعدها.

طلب مكثف
ظلت حامالت الطائرات العامل��ة بالطاقة النووية املعيار 

الرئييس الذي تُقاس به أسلحة البحرية عىل مستوى العامل، 

وظلت قوة حامالت الطائرات الرهيبة الس��مة الرئيس��ية 

شكل حاملة الطائرات »جريالد فورد« CVN 78 مدمج مع رسم توضيحي بصورة رقمية حية. وتعترب هذه 
الحاملة، التي يجري بناؤها يف ترسانة Newport News Shipbuilding حالياً، أول حاملة ضمن السلسلة 

الجديدة لحامالت الطائرات العاملة بالطاقة النووية التي ستنضم إىل سالح البحرية األمرييك.
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الطائرات وجهاز إيقاف متطور الستعادة الطائرات، وجهاز 

رادار جديد مزدوج املوجة.

وبالنظر إىل الوراء، يبدو تنفيذ كل ما س��بق يف برنامج 

تط��ور حامل��ة الطائرات جريال��د فورد رضبا م��ن الخيال 

الجام��ح، ولكن كان مج��رد برنامج طموح أمامه متس��ع 

م��ن الوقت، باإلضافة إىل إحياء قاع��دة تطوير الصناعات 

العسكرية، مدعومة بكل ما حدث من مهام يف أفغانستان 

يف أعقاب عمليات سبتمرب 2001 ثم حملة مكافحة التمرد 

يف العراق.

حامالت الطائرات من طراز جريالد فورد
يرى س��الح البحري��ة األمرييك أن حام��الت الطائرات من 

طراز جريالد فورد اس��تفادت من أداء س��ابقاتها من طراز 

Nimitz. ورصح مس��ؤولو الس��الح ب��أن تل��ك الحامالت 

س��تتفوق عىل س��ابقاتها Nimitz من حيث زيادة القوة 

القتالية بنسبة 25 % عىل األقل، باإلضافة إىل زيادة هامش 

العمر االفرايض لحاملة الطائ��رات من حيث التعامل مع 

طائرات وأنظمة التس��لح املستقبلية مثل املركبات الجوية 

اآللي��ة )غري املأهول��ة( UAVs وأس��لحة الطاقة املوجهة. 

عالوة عىل ذلك، س��يعمل الربنامج ع��ىل خفض التكاليف 

اإلجاملي��ة للحاملة الواحدة بح��وايل 4 مليار دوالر طوال 

العم��ر االفرايض للحاملة الذي يص��ل إىل 50 عاماً. ولكن 

تلك التحسينات مل تأت دون مقابل، حيث قفزت تكاليف 

االس��تحواذ الخاصة مبركب��ة القيادة إىل ح��وايل 13 مليار 

دوالر، أي بزيادة قدره��ا 2.5 مليار دوالر عىل التقديرات 

األولية. هذا باإلضافة إىل حدوث تأخري بس��بب املشكالت 

التي واجهتها بعض األنظمة مثل جهاز إيقاف الطائرات.

وبع��د ثالث س��نوات م��ن خ��روج حامل��ة الطائرات 

Enterprise من الخدمة يف ش��هر ديس��مرب 2012 مل يكن 

قد تم تس��ليم حاملة الطائ��رات جريالد فورد كبديل بعد، 

ما يعني أن س��الح البحرية األمرييك ظل يعمل بقوة أقل 

من اإلح��دى عرش حاملة طائرات الالزمة. ورغم أن وجود 

نقص مبع��دل حاملة طائرات واح��دة مل يكن باألمر الذي 

يدعو إىل القلق أو االنزعاج إال أن الحقيقة هي أن خمس��اً 

من بني حامالت الطائرات العرش مل تكن صالحة للتشغيل. 

ورصح أحد مس��ؤويل الس��الح بأن "أربع حامالت طائرات 

تخضع للصيانة املكثفة اليوم. فهناك واحدة تخضع لعمرة 

مكثفة...وثالث باقية يف املس��تودع لف��رة طويلة. وهناك 

حاملة خامس��ة - جورج واش��نطن- يف طريقها إىل العودة 

إىل الوالي��ات املتحدة يك تخضع لعم��رة مكثفة، ما يعني 

أنها غري جاهزة إلرس��الها إىل الخارج. وهذا يعني أن لدينا 

خمس حام��الت موضوعة ع��ىل جدول التش��غيل، ويتم 

إرسالها إىل املهام الخارجية بالتناوب".

 Nimitz وقد الق��ت كل حامالت الطائرات م��ن طراز

إقباالً وطلباً كبريين خالل العقد األول من عام 2000، حيث 

جرى غالباً متديد فرة بقاء الحاملة يف املهام الخارجية من 

مثانية شهور إىل 12 شهراً، وهو معدل يعني تشغيالً مكثفاً 

ومستمراً دون حصول الحاملة عىل فرات الصيانة الدورية 

املق��ررة بني كل مهمة وأخرى. كام أن تأخري الحامالت من 

طراز جريالد فورد قد يعني تعرض أس��طول سالح البحرية 

األمري��يك ملوقف صعب، ويأيت تس��ليم حامل��ة الطائرات 

الرئيسية قريباً ليساعد السالح يف سد هذه الفجوة.

نجم صاعد
يف شهر مايو عام 2004 أرىس سالح البحرية األمرييك عقد 

بناء حاملة الطائرات الرئيس��ية من طراز جريالد فورد عىل 

 Northrop Grumman إدارة بناء السفن التابعة لرشكة

التي غ��ريت تصنيفها كمقاول عس��كري يف عام 2010 إىل 

.Huntington Ingalls Industries: HII رشكة

ويص��ل وزن حامل��ة الطائرات من ط��راز جريالد فورد 

إىل 101,605 أطن��ان وطولها إىل 332,8 أمتار وعرضها إىل 

40,8 مراً، ويصل عرض س��طحها املجه��ز للطريان إىل 78 

م��راً، وميكنها أن تحمل أكرث م��ن 75 طائرة مختلفة مثل 

 F-35C Lightning II Joint Strike الطائ��رات املقاتل��ة

F م��ن إنت��اج رشك��ة Lockheed Martin والطائ��رات 

املقاتل��ة F/A-18E/F Super Hornet املتع��ددة األدوار 

EA- من إنتاج رشكة بوين��ج، وطائرات الهجوم اإللكروين

18G Growler electronic attack aircraft م��ن إنتاج 

 E-2D رشك��ة بوين��ج، وطائرات اإلن��ذار املبك��ر املجوقل

 Advanced Hawkeye airborne early warning

 ،Northrop Grumman إنت��اج رشك��ة م��ن   aircraft

والطائ��رات املروحي��ة Sikorsky MH-60R/S املتعددة 

األدوار م��ن إنتاج رشك��ة Lockheed Martin، وطائرات 

تتميز حامالت الطائرات 
 Nimitz من طراز

بقدرتها على تنفيذ 
حوايل 120 طلعة يوميًا 

وتعترب سالحًا مثاليًا 
بالنسبة للعمليات 

القتالية الكربى

  USS ساعة بنائها. وتبدو يف مؤخرة الصورة حاملة الطائرات CVN 78  حيث تبدو يف الصورة حاملة الطائرات Newport News Shipbuilding منظر جوي لرتسانة
CVN 65 قبل إحالتها إىل التقاعد
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املراقبة الجوية الهجومية املستقبلية اآللية )غري املأهولة( 

 future التي يت��م إطالقها من عىل منت حامالت الطائرات

 Unmanned Carrier-Launched Air Surveillance

.Strike: UCLASS platform

وقد ج��رى تصميم س��طح الطريان الخ��اص بحامالت 

الطائ��رات من ط��راز جريالد ف��ورد بهدف زي��ادة معدل 

الطلعات الجوية الخاصة بس��الح البحرية األمرييك بنسبة 

25 % وتحس��ني حركة األسلحة وعمليات الطريان البحري. 

وتس��تخدم حاملة الطائرات الرئيس��ية ع��دداً من أحدث 

أس��اليب التكنولوجيا مثل نظام مقاليع إلكرومغناطييس 

إلط��الق الطائ��رات وجه��از إيق��اف متط��ور الس��تعادة 

 Dual Band الطائرات، وجهاز رادار جديد مزدوج املوجة

Radar: DBR الذي يتكون من جهاز رادار SPY-3 متعدد 

الوظائف يعمل بنطاق الرددات السينية X-band وجهاز 

رادار SPY-4 للبحث عن األهداف يعمل باملوجة القصرية. 

ويعتمد نظ��ام إط��الق الطائ��رات اإللكرومغناطييس 

 Electromagnetic Aircraft Launch System:

 General Atomics رشك��ة  أنتجت��ه  ال��ذي   EMALS

عىل تقني��ة املحركات الطولية، وهي تح��ل محل املقاليع 

تس��تخدمها  الت��ي   C-13 steam catapults البخاري��ة 

حامالت الطائرات من طراز Nimitz ويعتمد نظام إطالق 

الطائرات اإللكرومغناطييس عىل مولدات الحاملة يف إنتاج 

النبض��ات الكهربائية التي يتم نقلها إىل املحركات الطولية 

املوجودة أس��فل س��طح الطريان واملس��ؤولة عن تشغيل 

مك��وك اإلط��الق - الذي يرب��ط الطائرة - أس��فل مضامر 

املقالع برسعة تزيد عىل 180 عقدة.

وتأيت حامالت الطائ��رات من طراز جريالد فورد مجهزة 

 Vulcan بأنظمة تس��لح متعددة مثل ثالثة أنظمة تسلح

 Phalanx Block 1B Mk 15 close-in weapon

 Raytheon عي��ار 20 ملليمر من إنت��اج رشكة systems

ونظام��ني إلط��الق الصواريخ املوجه��ة GMLS من إنتاج 

رشك��ة Raytheon وقاذفات Mk 29 التي تطلق صواريخ 

Evolved SeaSparrow RIM-7 أرض – جو، باإلضافة إىل 

نظامني إلطالق الصواريخ املوجهة GMLS أرض – جو من 

.Mk 49 Rolling Airframe Missile طراز

تصميم يحرص عىل كفاءة األداء
تعترب حاملة الطائ��رات CVN 78 أكرث حامالت الطائرات 

كف��اءة التي جرى تصميمها عىل اإلطالق، األمر الذي يقلل 

مع��دالت الصيانة بنس��بة 30 %. ويتي��ح تصميم الحاملة 

لس��الح البحرية إمكانية تش��غيلها بأق��ل عدد ممكن من 

األي��دي العاملة، وهو ما يوفر للس��الح أك��رث من 4 مليار 

دوالر ع��ىل م��دار العمر االف��رايض للحاملة ال��ذي يبلغ 

خمس��ني عاماً. ويعمل 9,900 طناً من الهواء املكيف عىل 

تقليل معدالت الصيانة بس��بب الرطوب��ة، وتقليل األيدي 

العاملة الالزمة يف املناطق الس��اخنة. وس��يتم اس��تخدام 

حوايل 44 ألف مصباح فلورس��نت T‐8 light bulbs  عايل 

الكف��اءة، وهو ما يؤدي إىل الحصول عىل نس��بة أكرب من 

الض��وء، ك��ام أن تلك املصابي��ح تدوم ضع��ف املدة التي 

تعيشها املصابيح األخرى.

االستعداد للمستقبل
تعت��رب حامل��ة الطائ��رات CVN 78 منصة مرن��ة لتلبية 

املتطلبات التش��غيلية يف الق��رن الحادي والعرشين، وهي 

قادرة ع��ىل زيادة معدل الطلعات الجوية بنس��بة 25 % 

يومي��اً عن حامالت الطائرات من طراز Nimitz. والحاملة 

مصمم��ة بحي��ث تكون ق��ادرة عىل التكي��ف برسعة مع 

متطلبات املهام الجديدة. 

أحدث التطورات
تعترب حامل��ة الطائ��رات John F Kennedy صورة طبق 

 Gerald R Ford األصل م��ن حاملة الطائرات الرئيس��ية

ولك��ن من املتوقع تجهيزها بجه��از رادار مختلف - رادار 

 Enterprise Air Surveillance Radar: املراقبة الجوية

EASR- الذي س��يحل محل الرادار مزدوج املوجة بهدف 

خفض التكاليف.

الكونجرس يحدد س��قف تكاليف بناء حاملة الطائرات 

جون كنيدي ب� 1,5 مليار دوالر

م��ن املتوقع أن تك��ون تكاليف بناء حامل��ة الطائرات 

الثاني��ة أقل من بناء حاملة الطائ��رات جريالد فورد مبليار 

دوالر عىل أس��اس تراجع ساعات البناء بنسبة 18 %. ومن 

املتوقع أن يس��تغرق بن��اء حاملة الطائ��رات جريالد فورد 

44 مليون س��اعة عمل، فيام يأمل مس��ؤولو ترسانة سالح 

البحري��ة األمرييك إىل خفض جهود اإلنتاج بنس��بة 10 % 

 Enterprise: أخرى بالنس��بة لحاملة الطائ��رات الثالث��ة

CVN 80 املزمع بناؤها•

املصادر والصور:

www.huntingtoningalls.com

www.janes.com

www.thefordclass.com

www.navy.mil

حاملة الطائرات Gerald R. Ford: CVN 78 املطلية حديثاً وهي تلمع ليالً داخل الحوض الجاف الخايل.

مبنى املحركات الرئييس لحاملة الطائرات USS John F. Kennedy: CVN 79 من طراز »جريالد فورد« 
Newport News Shipbuilding داخل ورشة اآلالت يف ترسانة
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الشجاعــة والصبـــــر علـــــــى الشـــــــدائد
لك��ن البرش مل يهملوا يف تاريخه��م الطويل البحث 

عن معنى للشجاعة، حتى لو كان غري جامع وال مانع. 

ويف املعنى العام املتواتر استخدامه يف قواميس العرب 

تعني الش��جاعة الجرأة واإلقدام التي تقوم عىل شدة 

القلب يف الب��أس، والصرب والثبات ع��ىل جلب األمور 

الناقع��ة ودف��ع األمور الض��ارة، واس��تطاعة التغلب 

عىل رهب��ة املواقف. ويرى الفقي��ه العظيم ابن حزم 

األندليس أنها بذل النفس للذود عن الدين أو الحريم 

أو عن الج��ار املضطهد أو املس��تجري املظلوم، وعمن 

هضم ظلام يف املال والعرض، وس��ائر سبل الحق سواء 

قل من يعارض أو كرث. أم��ا عامل اللغويات عبدالقاهر 

بعد محاورة طويلة حول معنى 

الشجاعة أشاح سقراط بيده وقال 

ألصحابه: لقد فشلنا يف أن نكتشف 

ماهية الشجاعة«. ومل يكن مرد هذا 

اليأس إىل كسل عقيل أو سؤال من 

ليسوا من أهل االختصاص، بل كان 

منبعه تعقد معنى الشجاعة إىل 

الدرجة التي تجعل فهمها مرتبطاً 

بفهم الوجود نفسه.

بقلم:
د. عمار علي حسن

الجرجاين فينظ��ر إليها باعتبارها هيئ��ة حاصلة للقوة 

الغضبية ب��ني التهور والجنب بها يقدم عىل أمور ينبغي 

أن يق��دم عليها. ويعتربها الجاحظ اإلقدام عىل املكاره 

واملهال��ك عند الحاج��ة إىل ذلك، وثب��ات الجأش عند 

املخاوف مع االستهانة باملوت.

ويعتق��د الفيلس��وف عبدالغفار م��كاوي أن هناك 

نوعني من الشجاعة، سياسية وصوفية، األوىل تقاوم ما 

يعرضها من صعاب يف س��بيل تحقيق العدل، والثانية 

تس��ري بالنفس يف لي��ل العامل وتخرق به��ا ظالم املادة 

والح��واس. ومع أنهام مختلفتان فإنهام ينهالن من نبع 

واحد، يتمثل يف التخيل عن الذات أو العامل واالستعداد 

معنى مرتبط بفهم الوجود
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الشجاعــة والصبـــــر علـــــــى الشـــــــدائد
اخلري هو أن تكون 

شجاعًا... واخلري 
أال تهتم باحلياة 

الطويلة، وال بالنجاة 
من األخطار، وأال حتب 

احلياة حبا يجعلك 
تتعلق بها مهما نفت 

إرادة القوة واحلياة 
فيك

للتضحي��ة بالنف��س يف س��بيل قيمة أس��مى، وكالهام 

يحارب الرش يف العامل، ويحدوه األمل يف النرص، حتى لو 

تطلب األمر التضحية بالنفس. وهنا نرى أن الش��جاعة 

تتعلق بإدراك املوت، ول��ذا ال ميكن للحيوان أو املالك 

أن يتصفا بالش��جاعة. فالشجاع هو الذي يواجه املوت 

يف كل وقت، ويس��تعد أن يالقيه يف أي مكان، ولذا فإن 

االستش��هاد هو غاية الشجاعة، والدم تاجها، سواء كان 

يف سبيل العقيدة الدينية أو يف سبيل الوطن واملبدأ أو 

تحقيق رسالة يف الحياة.

ويف املعاج��م األجنبي��ة تش��تق كلم��ة الش��جاعة 

Courage  م��ن الكلم��ة الفرنس��ية Coeur ومعناها 

القلب. فكام يضخ القلب الدماء يف أجس��ادنا فيمكننا 

من استعامل كل أجزائها لتؤدي وظائفها، فإن الشجاعة 

تضخ يف أوصالنا كل ما يجعل الفضائل النفسية األخرى 

ممكن��ة، وبدونها تتحلل الفضائل جميعا، والش��جاعة 

رضورية لتجعل الوجود والصريورة شيئا ممكنا. ويعرف 

القائ��د اإلغريقي نيكياس الش��جاعة بأنه��ا »العلم مبا 

ينبغي أن يخشاه اإلنسان وما يستطيع أن يتجارس عىل 

اإلقدام عليه، سواء يف الحرب أو يف غريها من األحوال«.

واعت��رب أفالط��ون أن الش��جاعة هي الجه��د الذي 

يق��ع بني العقل والحس، ويجعل املرء يس��عى س��عياً 

غ��ري إرادي إىل كل م��ا هو عظيم ونبي��ل. وهي بذلك 

تحتل موقعاً وس��طاً ومركزياً م��ن النفس، وال يحوزها 

إال الحراس أو األرس��تقراطية املسلحة. ووافقه أرسطو 

يف حرص الش��جاعة يف طبقة املقاتلني، ليكون الش��جاع 

يف نظ��ره هو من يق��دم عىل الفعل م��ن أجل ما هو 

نبي��ل، وما يس��تحق الثن��اء، وما يبتعد ع��ن االحتقار، 

وهي تفرض التضحية بكثري م��ن العنارص التي تتعلق 

بوج��ود اإلنس��ان، وهي الت��ي تثبت جوهر اإلنس��ان 

وهدفه الباطن، وتحقق يف الفعل كامله وقدراته، رغم 

املصاعب واملتاعب واألهوال.

 ويعرف األديب األمرييك الكبري أرنست هيمنجواي 

الش��جاعة بأنها الصرب الجميل عىل الشدائد، والعنرص 

الجس��ور امللهم من عن��ارص الروح، الت��ي متكنها من 

االنتصار عىل أعتى األخطار. ويتفق الفالسفة األوربيون 

نيتش��ه وس��ارتر وكامو وكريكجور عىل أن الشجاعة ال 

تعن��ي غياب اليأس، وإمنا القدرة عىل التقدم يف الحياة 

رغم اليأس.

ويف س��ياق فلسفة القوة التي يؤمن بها والتي تقول 

لإلنس��ان يف رصاحة جلية: »عش يف خطر« يرى نيتشه 

أن الخري يكمن يف الش��جاعة، إذ يقول يف كتابه الشهري 

»هكذا تحدث زرادشت: »تسألون ما هو الخري؟ الخري 

هو أن تكون شجاعاً... والخري أال تهتم بالحياة الطويلة، 

وال بالنجاة من األخطار، وأال تحب الحياة حبا يجعلك 

تتعلق بها مهام نفت إرادة القوة والحياة فيك«. 

وي��وزع املفكر وع��امل النفس األمري��يك روللو ماي 

الش��جاعة عىل أربعة أصناف، األول يتضمن الشجاعة 

البدنية، والتي هي أبسط أنواعها وأوضحها. ودار هذا 

النوع طيلة التاريخ اإلنس��اين ح��ول العضالت املفتولة 

وخفة اليد ومهارة االش��تباك يف املع��ارك والقدرة عىل 

مامرس��ة العنف املادي ضد اآلخري��ن. لكن ظهرت يف 

اآلون��ة األخ��رية اتجاهات ترم��ي إىل تحوي��ل الطاقة 

الجسدية للش��جاعة من العنف إىل اكتساب حساسية 

التفكري بالجسد، واستخدامه يف التعاطف مع اآلخرين، 

والتعب��ري ع��ن الذات بوصفها ش��يئاً جمي��اًل، ومصدراً 

ثرياً من مصادر املتعة الحياتية. وهنا ال يصري الجس��د 

موضعاً لإلدانة، بل يصبح مصدراً للكربياء. 

والصن��ف الثاين هو الش��جاعة األدبي��ة التي تعني 

القدرة عىل اجتياز الصعاب ومواجهة املتاعب باالعتامد 

عىل قوة اإلرادة والتمس��ك الص��ارم باملبادئ والتحيل 

بالصرب واإلميان بانتصار الحق يف النهاية. ويش��رط هذا 

النوع من الشجاعة اإلحساس بالناس وإدراك معاناتهم، 

وااللتزام بالدفاع عنهم، وتبني قضاياهم. 

 ويحف��ل التاريخ اإلنس��اين برجال تحلو بش��جاعة 

أدبية كبرية مثل تلك التي امتلكها صحابة الرسول صىل 

الله عليه وس��لم يف تحملهم ألشد ألوان التعذيب دون 

أن يفرط��وا يف عقيدتهم، وتل��ك التي متلكت أحمد بن 

حنب��ل فأعانته عىل تحمل التعذي��ب عىل أيدي رجال 

الخليفة املأمون يك يقبل فكرة »خلق القرآن«، وكذلك 

تحمل حبيب بن زيد األنصاري تقطيع جسمه إرباً إرباً 

صامداً حتى آخر قطرة يف دمه عىل أيدي مدعي النبوة 

مس��يلمة الكذاب. ووقف خبيب بن عدي فقد وقف 

عىل املشنقة وهو ينشد:

ولس��ت أبايل حني أقتل مسلامً عىل أي جنب كان يف 

الله مرصعي

وذل���ك يف ذات اإلل�ه وإن  يش��أ يبارك عىل أش��الء 

شلو ممزع

وحلت الش��جاعة يف نفس س��قراط فتجرع الس��م 

الزعاف حتى ال يخون املب��ادئ التي نادى بها، وحلت 

يف رأس وقلب نيلس��ون مانديال فتحمل السجن طويالً 

م��ن دون أن يفق��د األم��ل أب��داً يف أن بالده س��تنال 

حريتها. وتحىل الكاتب الرويس ألكس��ندر سولجنستني 

بشجاعة فائقة يف مواجهة اس��تبداد الحزب الشيوعي 

الرويس، ودخل بس��ببها السجن، لكنه مل ينحن. وتكرر 

هذا النوع من الش��جاعة م��رات ال حرص لها يف تاريخ 

البرشي��ة من خ��الل القامئني عىل ح��ركات وتنظيامت 

وجامعات النض��ال واملقاومة والتم��رد والخروج عىل 

الظلم واالس��تبداد، واملدافعني عىل األرض والعرض يف 

مواجهة الغزاة واملحتلني.

أم��ا الصنف الثال��ث فه��و الش��جاعة االجتامعية 

الت��ي تعني املخاطرة بالنفس أم��اًل يف تحقيق عالقات 

إنس��انية حميمة وذات معنى، تجعل اإلنسان يتقاسم 

مع اآلخرين آمالهم وأحالمهم ومخاوفهم وتطلعاتهم، 

ويدخل معهم يف تفاعل جدي، لقتل االغراب، والتمتع 

بالتعرف عىل أفراد جدد. والصنف الرابع هو الشجاعة 

الخالق��ة الت��ي تقوم ع��ىل اكتش��اف أش��كال ورموز 

ومناذج جديدة تش��د عربة الحياة إىل األمام. وال تخلو 

مهن��ة من املهن التي عرفها الب��رش من فرص متعددة 

لتحقيق الش��جاعة الخالقة، بدءاً من الهندسة وانتهاء 

بالدبلوماسية، مروراً بالشعر والفن واملوسيقى.

ونحن يف العامل العريب يف حاجة ماس��ة إىل الشجاعة 

الخالقة يك ننتش��ل أنفس��نا من التخلف والقهر، ومنأل 

حياتنا باملع��اين الجميل��ة والنبيل��ة والحقيقية، بقدر 

ما نح��ن يف حاجة إىل الش��جاعة األدبي��ة يف مواجهة 

االستبداد والظلم بش��تى صوره، والشجاعة األدبية يف 

مواجهة الغ��زاة الذين احتلوا أرضنا، وانتهكوا حرماتنا، 

ولن ينفكوا عنا إال إذا أذقناهم بأسنا.

معنى مرتبط بفهم الوجود
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تغيري حواسيب الكوانتم Quantum Computers التي تزيد رسعتها 
100 مليون مرة عن رسعة أجهزة الكومبيوتر التقليدية، قواعد التصنيع 
العسكري والخطط الحربية، وتدفع بالتكامل بني املهارات القتالية 
للجندي والقدرات التقنية ألنظمة التسلح إيل آفاق جديدة.
ويشبه الخرباء مرشوع بناء حواسيب الكوانتم مبرشوع مانهاتن الذي 
أسفر عن تطوير القنبلة النووية قبل 75 عاماً، مشريين إىل أن نجاح 
هذا النوع من التجارب سيحدد قدرة البرشية عىل بناء نوع من الذكاء 
الصناعي ميكنه من مواجهه تحديات البقاء.

إعداد: جورج فهمي

ويجمللع الخللراء العسللكريون عللى أن التقنيات 

املسللتندة إىل البحللث العلمي رشط أسللايس يف رشوط 

التفللوق العسللكري، وأن التكنولوجيا متلك القدرة عى 

حسللم املعارك وتعويللض النقللص يف العوامل األخرى 

ملعاملة التفوق العسكري.

ويللرى الخللراء أن كمبيوتللرات الكوانتللم ميكن أن 

تحللدث صورة حقيقللة فيام يتعلللق بعمليات تصميم 

أنظمللة التسلللح وتقدير املخاطللر والتنبللؤ باألعطال 

وتحديللد أفضل الطللرق يف عمليللات التصنيع لخفض 

التكلفة وإطالة عمر املعدات العسكرية.

وتتصدر رشكة لوكهيد مارتن املتخصصة يف الصناعات 

العسللكرية قامئللة رشكات التصنيع العسللكري املهتمة 

باسللتخدام حوسللبة الكوانتللم يف عمليللات التصنيللع 

العسكري.

ويقف أمن املعلومات والتشفري يف مقدمة املجاالت 

املستفيدة من التقدم يف أبحاث حوسبة الكوانتم بحيث 

ميكن اسللتخدامها يف فك تشفري اعقد الشفرات وابتكار 

شللفرات ال ميكن فكها وهذا هو السللبب وراء اهتامم 

حواسيب الكوانتم تعيد رسم خريطة التصنيع العسكري
أسرع 100 مليون مره من األجهزة التقليدية
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لتصنيع أجهزة الكمبيوتر يف العامل تجري أبحاثاً عى هذا 

النوع من الكمبيوتللرات لعقود طويلة، إال أن جهودها 

حققللت قفزة كبرية بعد أن حصلللت الرشكة عى دعم 

 )IARPA(يف وكالة مشللاريع الذكاء الصناعي األمريكية

التي تتويل التنسلليق بللن الرشكات العاملللة يف مجال 

الذكاء الصناعي عر منحه سخية عى مدار عدة سنوات 

ملواصلة أبحاث بناء كمبيوتر الكوانتم.

ويرى الخللراء أن الدعم العسللكري الللذي تحظى 

بلله أبحاث حواسلليب الكوانتم سلليحدث نقلة نوعية، 

مشريين إىل أن التمويل العسكري لألبحاث العلمية أدى 

دوراً حيويللاً يف تحديد رسعة حركة التطور التكنولوجي 

منذ مطلللع القرن العرشين وتحديداً منذ نهاية الحرب 

العاملية األوىل. 

ما بعد الفيزياء
تعتمد أجهزة الكمبيوتللر الحالية بأنواعها كافة عى 

مليارات من الحساسللات متناهية الصغر متثل محوالت 

)Switches( بن القيمة صفر، التي تعني وضعية عدم 

التشللغيل، والقيمة واحد التي تعني وضعية التشغيل، 

وكل يشء عللى أجهزة الكمبيوتر التقليدية من صور أو 

نصوص أوتغريدات عبارة عن سلسلة معاقبيه من قيم 

)Bit(الصفر والواحد يعرف كل منها باسم بايت

وعيل العكللس من ذلك فإن الحساسللات يف أجهزة 

كمبيوتللرات الكوانتم تتكللون من ذرة مفللردة ميكنها 

التواجد يف صورة تشكيل يجمع بن قيم الصفر والواحد 

أسرع 100 مليون مره من األجهزة التقليدية

حواسيب الكوانتم 
نقلة نوعية ملراكز 
القيادة والسيطرة

الكثري من الحكومات بأبحاث حواسيب الكوانتم.

ويؤكد الخراء أن تطوير تقنيات الكوانتم سلليجعل 

من شبه املستحيل التصنت عى االتصاالت العسكرية.

نهاية الطريق
يللأيت اخللراع حواسلليب الكوانتم يف وصلللت علوم 

الكمبيوتر التقليدي إىل خط النهاية فيام يتعلق بتصغري 

حجم مكونات أجهللزة الكمبيوتر أو مبعني أدق زيادة 

القوة الحاسوبية للكمبيوتر.

وتفتللح كومبيوتللرات الكوانتللم التللي تعتمد عى 

الخواص الفريللدة لبوابات منطق ذكية يف حجم الذرة، 

البللاب أمام ابتللكار جيل جديد من أجهللزة الكمبيوتر 

يتفوق عى أكللر أجهزة الكمبيوتر تعقيللداً املتاحة يف 

العامل حالياً.

ويحدث الجيل الجديد من أجهللزة الكمبيوتر نقله 

نوعيلله ليس فقللط يف عمليات التصنيللع الدوايئ وفك 

الشفرات والذكاء الصناعي، وإمنا ميهد الطريق أيضاًأمام 

ثورة حقيقة يف عمليات التصنيع العسكري.

وبرغم أن رشكة »اي يب ام«)IMB(، وهي أكر رشكة 
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)Qubits(يف الوقت نفسه، ويطلق عليها اسم كيوبايت

وهو ما يتناقض مع قوانن الفيزياء املعروفة.

وتسللمح هذه الخواص ألجهللزة الكمبيوتر أن تقوم 

بالعديللد من عمليات الحوسللبة يف الوقت نفسلله، ما 

يؤدي إىل قوة حوسبة األجهزة.

وبرغم التقدم الكبري الذي حرزته أبحاث حواسلليب 

الكوانتم يف السللنوات األخرية فإن الطريق أمامها مازال 

طويالً يك تصبح بديالً عملياً.

وعى افراض أنلله ميكن الحصول عى عدد كاف من 

الكيوبايتللس التي تعمللل يف الوقت نفسلله، فإن هذه 

الكيوبايتللس أقل ثباتاً من البايتللس التقليدية، وتحتاج 

إىل ماكينللات ضخمة لعزلها وتريدها إىل ما دون حرارة 

صفر مئوية.

وال متلك رشكة »آي يب إم« سللوى مثانية ماكينات من 

هللذا النوع وأكرها قوة مكون من مثانية كيوبايتسللات 

فقط.

ويف الوقللت الحللايل تعكف رشكللة »آي يب إم« عى 

تصحيح األخطللاء التي تظهر خالل عمليات الحوسللبة 

الكونتمية الناتجة عن حالة عدم االسللتقرار التي تعاين 

من وحدات الكيوبايتس.

*طريق طويل*
ويف الحقيقة فإن رشكة »آي يب إم« ليسللت الوحيدة 

النشطة يف مجال أبحاث كومبيوتر الكوانتم، فقد أثبتت 

رشكة »غوغل« التي اشللرت يف عللام 2013 رشكة )دي 

وويف(، وهي من أبللرز الرشكات املتخصصة يف أبحاث 

الكوانتم، أن رسعللة كمبيوترات الكوانتم ميكن أن تزيد 

100 مليون مرة باملقارنة مع أجهزة الكمبيوتر التقليدية 

يف جوانب معينة من الحوسبة.

وبرغم التقدم الذي أحرزته أبحاث حوسبة الكوانتم 

فللإن بناء جهاز من هذا النوع يحتاج إىل سللنوات ورمبا 

عقللود، ولكن الرشكة تقول إن أسلللوب البحث العلمي 

املمنهج والجاد، هو ما مكنها يف املايض يف ابتكار تقنيات 

تغيري وجه العامل.

ويقللول جريي تشللو مدير أبحاث حوسللبة الكوانتم 

يف مركز أبحاث واطسللون التابع لرشكللة »آي يب إم«إن 

الرشكة متكنت من رصد نوعن من األخطاء التي تنطوي 

عليها حوسبة الكوانتم.

*سباق علمي*
يف الوقللت الللذي نجحت فيه رشكللة »آي يب إم« يف 

بنللاء معامرية للحوسللبة الكونتمية مكونللة من أربعة 

كيوبايتسللات عى رشيحة مساحتها 1.5 سنتيمر مربع، 

توصلت رشكة »غوغل« إىل معامرية مختلفة تستند إىل 

9 كيلو بايتس مراصة خطياً.

وبرغللم أن كل معامريللة لها فوائدهللا وعيوبها، إال 

أن كلتا املعامريتن تسللتند إىل الدوائللر ميكن تصنيعها 

باسللتخدام الكثللري مللن األدوات املسللتخدمة حالياً يف 

تصنيع رشائح الكمبيوتر التقليدي.

وتأمل رشكللة »آي يب إم« يف تطوير معامريتها لتضم 

17 كيوبايتساً عى كل جانب من جانبي الرشيحة، وهذا 

العدد رمبا يكللون كافياً لوضع تصور لسلللوك الكوانتم 

بحيللث ميكن تحصينلله ضد األخطللاء الناتجة عن عدم 

ثبات حالته، وبالتايل تغيري القيم املسجلة عليه.

ويقول الخراء إن نجاح كل من »آي يب إم« و«غوغل« 

يف ابتكار طريقة لرصد األخطاء وتصحيحها ميهد الطريق 

أمام بناء أجهزة حوسبة كوانتم تحيل األجهزة التقليدية 

إىل التقاعد.

ويللرى الخللراء أن التقدم الللذي أحرزتلله الرشكتن 

يتزامن مع الذكري الخامسة الكتشاف قانون مور والذي 

صاغ معادلة حسللابية لتضاعف قوة الحوسللبة مرة كل 

عام، غري أن جمهور العلامء يرى أن قانون مور قد وصل 

إىل نهايته، وال مجال لتحسللن قوة الحوسللبة التقليدية 

بعد اآلن•

تصميم منصات 
التسلح تشفري 

االتصاالت العسكرية 
أكرب املستفيدين
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املؤّسسة العسكرية 
وحتّوالت "احلراك العربي"

طاملا اعتربت األنظمة الشمولية؛ املؤسسة العسكرية مبثابة أساس تبني عليه وجودها وبقاءها يف السلطة،حيث 
ظل هذا املجال غامضاً ويدبر بش��كل من االنغالق؛ األمر الذي جعله مرتعاً للفس��اد والريع، وكثرياً ما انخرطت 

هذه املؤسسة يف القضاء عىل املعارضني؛ بذريعة تهديدهم لالستقرار والوحدة الوطنية.
غري أن التحوالت املذهلة التي ش��هدها العامل منذ بداية التس��عينيات من القرن املايض عىل مس��توى دعم 
التوجهات الدميقراطية وترس��يخ حقوق اإلنسان؛ مل تعد تس��مح لهذه املؤسسات بالقيام بأدوار سياسية بنفس 

القوة التي كان عليها األمر خالل فرتة الحرب الباردة.
ففي أعقاب هذه املتغريات؛ س��عت الكثري من دول أمريكا الالتينية التي عانت لعقود من ظاهرة االنقالبات 
العس��كرية إىل وضع الجيوش تحت س��لطة الس��لطة املدنية الرشعية، وعملت عىل الحّد من حالة الش��ك التي 

سادت لعقود بني الطرفني.
تربز املامرس��ة امليدانية أن املؤسسة العسكرية أدت دوراً كبرياً وحاسامً يف مسار الحراك باملنطقة؛ ويبدو أن 
مواقف هذه املؤسسة؛ تتحكم فيها توجهات السلطة الحاكمة ومواقفها من الحراك. ففي تونس كان للمؤسسة 
دور محوري يف رحيل الرئيس السابق “بن عيل” وتأمني مرحلة االنتقال الذي قادته الفعاليات السياسية والنقابية 
يف البالد؛ بعدما اختارت حامية املؤسس��ات وتأمني االنتخابات واحرتام إرادة الش��عب.. مبا سمح بتجنيب البالد 

الدخول يف متاهات العنف.
ويف مرص؛ كان للمؤسس��ة العس��كرية أيضاً دور أس��ايس يف رحيل الرئيس »حس��ني مبارك« ودعم االستقرار 

بالبالد؛ وال زال دوره قامئاً فيام يتعلق بتدبري مرحلة ما بعد سقوط حكم اإلخوان..
وتنطوي الحالة الليبية عىل تعقيدات كربى؛ بالنظر إىل أن البالد كانت تفتقر إىل مؤّسس��ة عس��كرية حديثة 
عىل عهد نظام »القذايف«؛ حيث أدت الكتائب العسكرية املوالية لهذا األخري وأرسته دوراً خطرياً يف الهجوم عىل 
الثوار؛ مام خلف أوضاعاً إنس��انية كارثية، األمر الذي عّقد كثريا عملية التحول التي ازدادت خطورة مع ترسب 

األسلحة وانتشارها بني مختلف امليليشيات والفصائل..
ويف س��وريا واليمن زّجت األنظمة بالجي��وش يف مغامرات خطرية تحكّمت فيها اعتب��ارات ووالءات طائفية 

وقبلية وشخصية أحيانا؛ ساهمت يف تعّقد األمور وتطّورها نحو األسوأ..
وال تخفى املخاطر التي تحيط بالتجربة السورية؛ بالنظر إىل التكوين الطائفي للمؤسسة العسكرية وتداخل 
مهامه العسكرية مع السياسة، مام جعل منه آلية لخدمة األجندة السياسية للنظام القائم؛ عىل مستوى مواجهة 

املعارضني واملحتجني بصورة أكرث عنفاً خلّفت تداعيات إنسانية كارثية..
تباينت املواقف بش��أن األدوار التي يفرتض أن تتحملها املؤسس��ات العسكرية يف هذه املرحلة املفصلية من 
التاريخ السيايس لدول الحراك؛ بني من طالب بحيادها الكيل عن اللعبة السياسية واالستئثار بحامية أمن الدولة 
واألفراد وتأمني التحول السلمي نحو الدميقراطية؛ وبني من أكّد أهمية تدخلها، ولو بصورة مرحلية،لصّد مختلف 
التيارات والفصائل الهّدامة؛ وحامية الدميقراطية من الهيمنة والتحكّم والفوىض يف مرحلة تتسم بضعف مختلف 

القنوات الوسيطة من أحزاب سياسية ونقابات..
وتؤكد الحالة العراقية خطورة انهيار مؤسسة الجيش يف مجتمعات يطبعها التنوع املذهبي والثقايف..كام تربز 
التجارب السياس��ية الدولية أن هذه املؤسس��ة لعبت أدوارا مرحلية بّناءة يف دع��م االنتقال يف عدد من الدول 

الدميقراطية الحديثة يف كل من أمريكا الالتينية وأوروبا الرشقية..
إن املراهن��ة ع��ىل الجيوش يف ه��ذه الفرتة التي متر بها العديد من دول املنطق��ة ال ينبغي أن يتجاوز حدود 
دعم املرحلة االنتقالية؛ عرب توفري الرشوط الاّلزمةلبناء دول مدنية تتسع ملختلف التيارات واملكونات؛ عالوةعىل 
اعت��امد الحوكمة األمنية باعتبارها متّثل إحدى املرتكزات التي تحولدون حدوث االنتهاكات الجس��يمة لحقوق 

اإلنسان؛وإحدى العوامل التي تدعم رشوط التنمية اإلنسانية واملامرسة الدميقراطية•

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش



112

تقنيات

|  العدد 529  |  فرباير 2016  |

 C-130J Super تتميز الطائرة
Hercules بأدائها الفائق 
وإمكانياتها الهائلة الجديدة، فضالً 
عن مداها ومرونتها القادرين عىل 
خدمة كافة مسارح العمليات 
وتلبية أي متطلبات جديدة. ويتم 
تكليف تلك الطائرة القوية بتنفيذ 
مهام يف أصعب املناطق بصورة 
منتظمة، وغالباً ما تكون أول طائرة 
تالمس األرض يف مرسح العمليات، 
وغالباً ما تهبط فوق مدارج جوية 
وعرة وغري ممهدة قبل أي وسيلة 
نقل أخرى لتقديم املساعدات 
اإلنسانية عقب الكوارث الطبيعية.

تتمي��ز الطائ��رة C-130J Super Hercules بأدائها الفائق 

وإمكانياته��ا الهائل��ة الجديدة، فضالً ع��ن مداها ومرونتها 

القادري��ن عىل خدمة كافة مس��ارح العملي��ات وتلبية أي 

متطلبات جديدة. ويتم تكليف تلك الطائرة القوية بتنفيذ 

مه��ام يف أصعب املناطق بصورة منتظم��ة، وغالباً ما تكون 

أول طائ��رة تالم��س األرض يف مرسح العملي��ات، وغالباً ما 

تهبط فوق مدارج جوية وعرة وغري ممهدة قبل أي وس��يلة 

نقل أخرى لتقديم املس��اعدات اإلنس��انية عقب الكوارث 

الطبيعية.

وقد نفذت الطائرة C-130J Super Hercules أكرث من 

1,2 ماليني ساعة طريان يف تنفيذ املهام العسكرية اإلنسانية 

والعملي��ات الخاصة وتزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان 

وتنفي��ذ مهام البحث واإلنقاذ يف جمي��ع أنحاء العامل، األمر 

ال��ذي يجع��ل الطائرة جاه��زة ومؤهلة لتنفي��ذ أي مهمة 

جديدة يتم تكليفها بها يف املستقبل.

وتُعد الطائ��رة C-130J Super Hercules أكرث طائرات 

النقل التكتيكية تطوراً عىل مستوى العامل، وجرى تصميمها 

وتطويره��ا بحيث تؤمن املرونة عند اس��تخدامها يف املهام 

 C-130J Super العملياتي��ة املختلف��ة. وتجم��ع الطائ��رة

Hercules بصورة فريدة بني خفة الحركة واألداء الفائق مبا 

يؤهلها لتنفيذ أي مهمة يف أي وقت ويف أي مكان.

 C-130J Super Hercules ويتمي��ز جس��م الطائ��رة

بالق��وة والكفاءة والق��درة عىل العم��ل يف املناطق الوعرة 

ومسارح العمليات الصعبة مثل العراق وأفغانستان. وغالباً 

م��ا تكون تل��ك الطائرة أول طائرة تصل إىل س��احة القتال، 

حيث تهبط فوق مدارج جوية غري ممهدة قبل أي وس��يلة 

نقل أخرى من أجل تقديم مواد اإلغاثة اإلنسانية يف أعقاب 

الكوارث الطبيعية. كام تتمت��ع الطائرة بالقدرة عىل تنفيذ 

عدة مهام مختلفة مث��ل العمليات الخاصة وتزويد الطائرة 

بالوقود أثناء الطريان وتقديم الدعم الجوي وتنفيذ عمليات 

البحث واإلنقاذ وانتشال املفقودين.

ويع��ود تركيز املس��ؤولني ع��ىل مواصف��ات خاصة مثل 

املرون��ة والقدرة ع��ىل أداء عدة مه��ام وأدوار مختلفة إىل 

الطائ��رة C-130A األم الت��ي ت��م تصميمه��ا لتلبية حاجة 

الجيش األمرييك إلرس��ال قوات دعم ومس��اندة جديدة إىل 

الخطوط األمامية.

 C-130 Hercules وميكننا أن نؤكد بكل ثقة أن الطائرة

واح��دة من أهم الطائرات يف تاري��خ الطريان عىل اإلطالق. 

فمن��ذ رحلته��ا األوىل يف عام 1954 حلق��ت الطائرة يف كل 

األجواء ونفذت كل املهام املسندة إليها. وقد وصلت الطائرة 

يف رحالتها املختلفة إىل القطبني الش��اميل والجنويب، وقامت 

بنقل أو إسقاط اإلمدادات العسكرية جواً يف بؤر العمليات 

الساخنة مثل فيتنام وأفغانستان، باإلضافة إىل تنفيذ عدد ال 

يُحىص من عمليات اإلغاثة يف جميع أنحاء العامل.

أقوى وسيلة نقل للخدمة الشاقة
ج��رى اس��تخدام الطائ��رة Hercules يف إس��قاط القنابل 

واس��تعادة األق��امر الصناعي��ة املحلقة يف الفض��اء وتنفيذ 

عمليات املراقبة واالس��تطالع ومهاجم��ة األهداف األرضية 

باملدافع الرشاش��ة. ويتم اس��تخدام بعض طرازات الطائرة 

كطائرات نقل تجارية.

تُع��د طائ��رة النق��ل C-130 صاحبة أطول خ��ط إنتاج 

متواصل للطائرات العس��كرية يف التاريخ، وهي واحدة من 

أب��رز ثالثة خطوط إنتاج متواصل ب��ني أنواع الطائرات عىل 

اإلطالق. وغالباً ما يؤكد املس��ؤولون ع��ن عمليات تصميم 

وبناء وقي��ادة ودعم وصيانة الطائرة Hercules أن الطائرة 

تُعد بدون شك أقوى وس��يلة نقل للخدمة الشاقة، ومعهم 

كل الح��ق يف ذلك، حي��ث تم حتى اآلن طل��ب رشاء و/أو 

طائــــرة فريـــدة وخفيفـــة احلركـــة تواصـــل تاريخــــها األسطـــوري

الطائــــرة C-130J Super Hercules أكثـــــــر طائـــــــرات النقــــــــــــــل اجلـوي التكتيكيــة تطـــورًا على مستــــوى العالـــــم
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طائــــرة فريـــدة وخفيفـــة احلركـــة تواصـــل تاريخــــها األسطـــوري

الطائــــرة C-130J Super Hercules أكثـــــــر طائـــــــرات النقــــــــــــــل اجلـوي التكتيكيــة تطـــورًا على مستــــوى العالـــــم

تُعد طائرة النقل 
C-130 صاحبة 

أطول خط إنتاج 
متواصل للطائرات 

العسكرية يف التاريخ

تسليم أكرث من 2,500 طائرة من طراز C-130 إىل 63 دولة 

عىل مستوى العامل. وتس��تخدم 70 دولة هذه الطائرة التي 

تم إنتاج أك��رث من 70 طراز منها، وتفخ��ر الطائرة بقدرتها 

عىل تجاوز كل التوقعات بفضل قدراتها الكبرية مثل الهبوط 

ف��وق املدارج الجوية ف��وق مرتفعات الهيامالي��ا والهبوط 

فوق املمرات الجوية الخاصة بحامالت الطائرات يف وس��ط 

املحيطات. وتش��تهر الطائرة Hercules بقدرتها عىل تنفيذ 

أي مهم��ة يف أي مكان ويف أي وق��ت، ومع دخول الواليات 

املتح��دة الحرب الكورية بدأ س��الح الج��و األمرييك يدرك 

حاجته إىل طائرة نقل عس��كرية متخصصة قادرة عىل نقل 

الق��وات املقاتلة عرب مس��افات متوس��طة إىل مدارج جوية 

قصرية وغري ممهدة. ولس��د هذا النق��ص، أصدرت القيادة 

الجوية التكتيكية التابعة لس��الح الج��و األمرييك يف مطلع 

عام 1951 بيان��اً باملواصفات الفنية الخاص��ة بإنتاج طائرة 

 Lockheed Martin نقل متوس��طة جديدة، وفازت رشكة

بهذا العقد.

وقد ف��ازت الرشكة املذك��ورة، التي كانت تحمل اس��م 

الوق��ت،  ذل��ك  Lockheed Aircraft Corporation يف 

بهذه املناقصة، وتم التعاق��د معها إلنتاج منوذجني للطائرة 

YC-130 يف الث��اين م��ن يوليو عام 1951. وج��رت الرحلة 

األوىل للطائ��رة YC-130 يف مصنع الرشكة بوالية كاليفورنيا 

يف 23 أغس��طس ع��ام 1954. ونجح��ت مح��ركات املراوح 

التوربيني��ة األربعة يف متكني الطائ��رة YC-130 من اإلقالع 

YC-130من مس��افة 800 قدماً فق��ط. وباإلضافة إىل قدرة 

الطائ��رة الهائلة ع��ىل اإلق��الع أثبت��ت الطائ����رة أيضاً أن 

قدرتها عىل املناورة استوفت –إن مل تتجاوز- كافة متطلبات 

األداء األخرى التي حددها س��الح الجو. وأدى نجاح هذين 

النوذج��ني إىل توقيع عقد إنتاج، ونظراً إىل أن مصنع الرشكة 

يف Burbank كان يعم��ل بكام��ل طاقت��ه فق��د جرى نقل 

 Lockheed كله إىل مصنع رشكة Burbank برنامج الطائرة

 Lockheed-Georgia املعروف��ة يف ذل��ك الوق��ت باس��م

Company يف Marietta بوالي��ة جورجيا. وتم تجربة أول 

إنت��اج للطائ��رة C-130A، التي كانت ص��ورة طبق األصل 

تقريب��اً من النموذج��ني، يف Marietta بوالية جورجيا ألول 

 C-130A مرة يف شهر إبريل عام 1955. وتستخدم الطائرة

 Allison أربعة محركات مروحية توربيني��ة قوية من نوع

T56-A-lA، يولد كل واحد منها 3,750 حصاناً، ويستخدم 

 electric-reversible propeller مروح��ة كهربائية قالب��ة

ثالثي��ة األنصال م��ن ن��وع  Curtiss-Wright  ويف مرحلة 

pitch- مبكرة حدثت مش��كلة تتعلق بآلية تبديل التباعد

changing mechanism لدى املروحة، وتم حل املش��كلة 

عن طريق اس��تخدام منوذج هيدرولييك، واستخدام مروحة 

رباعي��ة األنصال من ن��وع Hamilton-Standard، وكانت 

أول تعديل ضمن سلس��لة التعديالت والتحديثات العديدة 

األخرى التي جرت عىل مدار ستة عقود متواصلة حتى تظل 

الطائرة Hercules Hercules يف أحدث صورة.

ومنذ البداية كان لدى الطائرة C-130 مخزن عفش كبري 

مكي��ف ودون عوائق ميكن إعادة تعبئته عىل وجه الرسعة 

لحم��ل األف��راد أو النق��االت أو الركاب أو تنفي��ذ عمليات 

اإلسقاط الجوي للقوات و/أو املعدات داخل مناطق القتال.

ويس��مح تصميم الجن��اح املرتفع للطائ��رة C-130 بأن 

تك��ون أرضية مخزن العفش بارتفاع أرضية الش��احنة وهي 

واقف��ة عىل األرض. ك��ام يوجد لدى الطائرة س��لم تحميل 

 roll-on/roll-off" rear-loading ramp" آيل  خلف��ي 

متكامل. وبفضل ق��درة الطائرة الهائلة عىل اإلقالع ومداها 

الطوي��ل وقدرتها عىل الهب��وط فوق امل��دارج الجوية غري 

املمه��دة، تعت��رب الطائ��رة C-130 بحق طائ��رة نقل جوي 

تكتيكية.

املهام الخاصة
لق��ي جس��م الطائ��رة C-130 استحس��ان الخ��رباء بفضل 

مرونته��ا الش��ديدة التي تتيح رسعة تعديل اس��تخدامه يف 

تلبي��ة متطلبات امله��ام الخاص��ة. وقد ج��رى اختبار أول 

من��وذج من بني ح��وايل 70 منوذجاً، وهو عب��ارة عن منوذج 

م��زود بزالج��ات تزحل��ق ski-equipped version لتأمني 

اإلم��دادات الالزمة مبواق��ع رادارات اإلن��ذار املبكر النائية 

Distant Early Warning radar sites، يف ع��ام 1957، 

ورسعان ما ت��م بعدها إنتاج  من��وذج للمراقبة اإللكرتونية 

"االستطالع اإللكرتوين".

C-130 محطات تحديث الطائرة
وبغ��ض النظر عن طبيعة املهم��ة أو موقعها، نجد الطائرة 

Hercules متواج��دة بص��ورة دامئ��ة بفض��ل التحديثات 

املستمرة  التي أُدخلت عليها. واليوم تستعد الطائرة لتنفيذ 

مهام املستقبل. وتواصل الطائرة C-130 احتفاظها مبكانتها 

كأهم منوذج قيايس لتلبية متطلبات النقل الجوي التكتييك، 

 C-130J Super خاصة إذا كان هذا النم��وذج هو الطائرة

Hercules ذات األداء الفائ��ق والق��درات الجديدة وذات 

املدى الطويل واملرونة الكبرية التي تتيح إمكانية استخدامها 

يف مس��ارح العمليات املختلفة وتلبية أي متطلبات جديدة. 

ويوج��د حتى اآلن 16 دول��ة تس��تخدم، أو يف طريقها إىل 

استخدام، الطائرة C-130J التي رضبت رقامً قياسياً يف عامل 

 C-130J  11 الط��ريان بلغ 54 رحلة.  وتض��م عائلة الطائرة

منوذج��اً، وميكنها تقديم الدعم الالزم ألكرث من 16 نوعاً من 

 Super Hercules أنواع املهام املختلفة. وتواص��ل الطائرة

توس��يع قاعدتها بإضافة الطائ��رة C-130XJ -التي يعتمد 

 SC-130J والطائرة -C-130J تصميمها عىل تصميم الطائرة

LM- الخاص��ة بالدوري��ات البحرية- والطائرة- Sea Herc

100J الت��ي تعترب الطائ��رة Super Hercules  املحدثة من 

الطائ��رة التجارية L-100  ويف ش��هر يناير عام 2014 طرح 

مسؤولو رشكة Lockheed Martin تصميامً محدثاً للطائرة 

L-382J ع��ىل إدارة الط��ريان الفي��درايل األمريكي��ة والذي 

س��يجري تس��ميته تحت اس��م LM-100J وهو عبارة عن 

نس��خة تجارية من الطائ��رة Super Hercules التي يتزود 

األسواق الجديدة بطاقات وإمكانيات جديدة.

وبع��د نجاح أس��طول الطائ��رة Super Hercules عىل 

مس��توى الع��امل يف تنفيذ أكرث من مليون س��اعة طريان من 

الط��ريان الح��ريب وامله��ام اإلنس��انية والعملي��ات الخاصة 

وعمليات إع��ادة تزويد الطائ��رات بالوقود أثن��اء الطريان 

ومكافح��ة الحرائق ومهام البح��ث واإلنقاذ يف جميع أنحاء 

العامل، تقف الطائرة C-130J عىل أهبة االس��تعداد لتنفيذ 

املهمة التالية وأي مهمة يتم تكليفها بها يف املستقبل.

C-130J Super Hercules مهام الطائرة
تحم��ل الطائ��رة C-130 Hercules قلب��اً بحج��م مخزن 
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املواصفات الفنية
ً الطول: 29,81 مرتا

ً االرتفاع: 11,81 مرتا
ً طول الجناح: 40,38 مرتا

مص��در الطاقة: أربع��ة محركات مروحي��ة توربينية من نوع 
Rolls-Royce AE 2100D3 بق��وة 4,691 حص��ان، م��راوح 
 ،GE-Dowty Aerospace R391 سداس��ية األنصال من نوع

وكلها مصنوع من مواد مركبة.

العف��ش، وتُع��رف الطائ��رة Hercules القوي��ة وصاحب��ة 

املصداقية الكبرية باستعدادها لتقديم املساعدة، سواء عند 

مكافحة حرائ��ق الغابات أو نقل هدايا عيد امليالد لألطفال 

يف املناطق النائية يف جميع أنحاء العامل.

مهام اإلغاثة
غالب��اً ما تك��ون الطائ��رة Hercules أول طائ��رة تصل إىل 

س��احة العمليات بفضل قدرتها ع��ىل الهبوط فوق املدارج 

الجوية الصعبة قبل أي وس��يلة نقل أخ��رى بهدف تقديم 

مساعدات اإلغاثة اإلنس��انية يف أعقاب الكوارث الطبيعية. 

وق��د لعبت الطائرة C-130 يف اآلون��ة األخرية دوراً كبرياً يف 

نقل املس��اعدات اإلنس��انية ومواد اإلغاثة إىل الفلبني بعد 

الطائرة Super Typhoon Haiyan/Yolanda، وذلك بعد 

أن قام��ت طائرات C-130 القادمة م��ن أكرث من 10 دول 

بإسقاط املؤون واإلمدادات يف املناطق النائية ونقل الناجني 

إىل مناطق آمنة.

عمليات اإلسعاف الطبي الجوي 
 C-130 فيام يتعلق بعمليات اإلخالء الطبي نجد أن الطائرة

ق��ادرة عىل العم��ل كغرفة طوارئ مجوقل��ة وتزويد أطقم 

اإلسعاف الطبي باإلمدادات واألجهزة املختلفة مثل خطوط 

األكس��جني لعالج الح��االت الحرجة. كام تس��تطيع الطائرة 

Hercules تقدي��م الدعم الطبي الالزم خالل عملية اإلخالء 

ونقل أكرث من 97 مصاباً عىل نقاالت متعددة املستويات.

مكافحة الحرائق
ك��ام تس��تطيع الطائ��رة C-130 تقديم املس��اعدة الالزمة 

يف مج��ال مكافح��ة حرائ��ق الغاب��ات. وعندم��ا تك��ون 

الطائ��رة مجه��زة كطائرة ملكافحة الحرائق يس��تطيع جهاز 

 Modular Airborneمكافحة الحرائق املجوقل القي��ايس

Firefighting System :MAFFS املثبت عىل منت الطائرة 

؟؟؟؟؟

أول رحلة للنموذج YC-130A يف Burbank بوالية كاليفورنيا. • أغسط�س 1954:  
دخول الطائرة C-130A الخدمة "بعد تسليم 231 طائرة". • ديسم��رب 1956:  
دخول الطائرة C-130B الخدمة "بعد تسليم 230 طائرة". • نوفم���رب 1958: 
دخول الطائرة C-130E الخدمة "بعد تسليم 491 طائرة". • يوني����و 1961:  

حصول الطائرة L-100 عىل موافقة إدارة الطريان الفيدرايل األمريكية FAA "تسليم 115 طائرة". • ف�رباي���ر 1965:  
."C-130H الخدمة "تم تسليم عدد إجاميل 1,202 طائرة C-130H دخول الطائرة • م����ارس 1965:  

دخول الطائرة L-100-20 الخدمة. • أكت���وبر 1968:  

دخول الطائرة L-100-30 الخدمة. • ديسم��رب 1970:  
دخول الطائرة C-130H-30 الخدمة. • سبتم��رب 1980:  

قيام أول رحلة للطائرة C-130J Super Hercules يف Marietta بوالية جورجيا. • إبري���ل 1996:  
دخول الطائرة C-130J الخدمة "تسليم أكرث من 300 طائرة". • يوني����و 1998:  

قامت شركة Lockheed Martin بتحديث تصميم الطائرة C-130 عدة 
مرات منذ عام 1954 على النحو التايل:

Hercules إلق��اء أك��رث م��ن 3,000 جالون م��ن معوقات 

الحري��ق fire retardant أو املي��اه يف غضون خمس ثوان 

فقط. كام يس��تطيع قائ��د الطائ��رة C-130 التحليق فوق 

املرتفعات الجبلية الصعبة برسعة بطيئة لالقرتاب من البؤر 

الس��اخنة املقصودة وإلقاء معوقات الحريق ملساعدة فرق 

مكافحة الحرائق يف األسفل. 

صائدة األعاصري
كام يس��تطيع قائ��د الطائ��رة Hercules مالحقة األعاصري 

ع��ن طريق عمل عدة جوالت متكررة داخل قلب اإلعصار، 

كام يس��تطيع قائد الطائ��رة WC-130 قياس رسعة الرياح 

والضغط الج��وي "البارومرت"، األمر ال��ذي يؤمن معلومات 

اس��تباقية مهم��ة حول م��دى ش��دة األعارص االس��توائية 

واتجاهاتها. وتس��اهم املعلومات التي يحص��ل عليها قائد 

الطائرة Hurricane Hunter يف زيادة دقة توقعات "مركز 

األعاصري الوطني" National Hurricane Center بنس��بة 

.30%

توصيل املؤن واإلمدادات
ك��ام تلع��ب الطائ��رة C-130 دوراً مهامً يف مج��ال الجليد 

والثل��ج بعد أن تم تجهيز الطائ��رة بزالجات تزحلق مغطاة 

مب��ادة التفلون، ومن ث��م متكني الطائرة م��ن توصيل املؤن 

واإلمدادات بسالم إىل القارة القطبية الجنوبية أو إىل أقىص 

الشامل بالقرب من الغطاء الجليدي ice cap يف جرينالند•

أقىص وزن عند اإلقالع: 74,389 كيلوجرام
الحمولة: 18,699 كيلوجرام

وزن الطائرة العمليايت وهي فارغة: 39,588 كيلوجرام
وزن الطائرة بدون وقود: 58,287 كيلوجرام

املسافة الالزمة للهبوط )135,000 رطل(: 3,100 قدم
أقىص رسعة طريان: 605 كيلومرت/ساعة
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ملاذا اخلالف السعودي ـ اإليراين ؟

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

املع��روف أن الخالف الس��عودي اإليراين ه��و خالف يف العقيدة الدينية بني املذهب اإلس��المي الس��ني الذي متثله 

الس��عودية واملذهب اإلسالمي الش��يعي الذي متثله إيران. لكن الحقيقة هي أنه ورغم هذا الخالف األيديولوجي ظلت 

العالقات بني البلدين تسري يف مجراها الطبيعي كعالقة دولة بدولة أخرى، ومل يحدث بني الجانبني مواجهة مبارشة خلقت 

عداوة سياس��ية بينهام، بل أن العالقة كانت دامئاً ما تتأرجح بني التعاون واإلختالف، فهام قد تعاونا بني بعضهام البعض 

يف املحافظة عىل أمن واستقرار املنطقة الخليجية السيام يف فرتة سبعينيات القرن املنرصم. 

إال أن الخالف املبارش واملس��تمر بني الطرفني برز بش��كله الحايل مع تحول الخالف من مجرد خالف مذهبي إىل رصاع 

س��يايس حول الس��يطرة عىل املنطقة. فإيران الخمينية اختلفت عن إيران الشاهنش��اهية. ففي زمن الشاه كانت إيران 

مس��تعدة للتعامل مع الس��عودية للعمل بشكل مشرتك للحفاظ عىل أمن واستقرار املنطقة. أما يف زمن املاليل وأصحاب 

العامئم الس��ود والبيضاء فقد تغريت إيران تغرياً كبرياً حيث أصبحت تدعي لنفس��ها الس��يطرة والسعي للهيمنة وأخذ 

الدور القيادي يف املنطقة واستخدمت املذهب الديني سبيلها يف ذلك. األمر الذي خلق توجه قوي نحو تصاعد نار الفتنة 

الطائفية يف املنطقة بني الس��نة والش��يعة مؤججة من قبل حكم املاليل يف إيران الراغبني يف فرض أجندتهم عىل املنطقة 

بشكل عام وعىل السعودية بشكل خاص. فكان البد للسعودية أن تتيقن لهذه املحاوالت وأن تقف يف مواجهتها بعد أن 

وصلت إىل مستويات عالية جداً وتنذر بخطر شديد.

كانت السعودية تعتمد يف تعاملها مع إيران عىل اسرتاتيجية عدم قطع التواصل معها، اعتقاداً من الرياض بأن القيادة 

اإليرانية ستغري من خطها أو تقلل من تدخالتها يف الشأن العريب. وكان الخالف األسايس هو يف التوغل اإليراين يف لبنان، 

وهو التوغل الذي كانت ترى من خالله الرياض بأنها هي أيضاً متتلك يد يف الداخل اللبناين تس��تطيع أن تخلق التوازن 

م��ع إيران م��ن خالله. لكن الوضع تغري كلياً عندما ب��دء التوازن يف القوة مييل إىل إيران الس��يام مع تزايد تدخالتها يف 

الش��أن العريب ومتزيقها للحمة العربية من خالل تدخلها يف الش��أن الفلسطيني ودعم حامس ضد السلطة الفلسطينية، 

وس��يطرتها عىل بغداد ودعمها للحكم الطائفي بقيادة نوري املاليك، وعملها يف التأثري عىل الثورات الش��عبية يف دول ما 

يس��مى بالربيع العريب، وتدخلها يف الش��أن البحريني والرضب عىل وتر الطائفية هناك ويف دول خليجية أخرى مبا فيها 

السعودية، ومن ثم دعمها للحوثيني للسيطرة عىل اليمن. 

كل تلك تطورات خطرية تؤثر عىل أمن املنطقة الخليجية بش��كل خاص والعربية بشكل عام، وهي تطورات ال تقارن 

مبستوى التطورات التي كانت السعودية تتعامل من خاللها مع إيران يف فرتة حكم الشاه. ولقد وصلت هذه التطورات 

إىل جوهر صلب التجانس اإلجتامعي القائم يف الدول الخليجية مبا فيها الس��عودية، حيث أججت رصاعاً طائفياً كان من 

ش��أنه لو اس��تمر أن يدخل دول الخليج العريب يف دوامة ال يحمد عقباها. املثال العراقي والسوري واليمني مثال واضح 

وبارز أمام السعودية، التي ال تود أن يصل بها الحال الطائفي إىل ما آلت له مثل تلك الدول. فالتحرك السعودي بقطع 

العالق��ات مع إي��ران جاء رغبة من قبل الرياض وقف كل فرص تهديد اململك��ة بالوصول إىل مثل ذلك الوضع الطائفي 

الدامي الجاري يف بعض الدول العربية. وهو تحرك عقالين بكل معنى الكلمة•      

حتليل إسرتاتيجي



ومشــروع اإلمـارات 
الستكشاف المريــخ

قال صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب يف 

مقدمته للكتاب أنه " يف الثاين من ديس��مرب عام 1971 

وصل��ت أول مركب��ة من صنع االنس��ان لكوكب املريخ 

ليت��م اإلعالن عن بداية مس��رة علمية ومعرفة جديدة 

يف تاريخ البرشية، ويف نفس اليوم من نفس العام أعلن 

آباؤنا من دار االتحاد ع��ن قيام دولة اإلمارات العربية 

املتحدة لتبدأ مس��رة مختلفة لبناء اإلنس��ان اإلمارايت.. 

وبعد خمس��ن عاما فقط يف 2021 س��تلتقي املسرتان 

يف نقطة تبعد عنا 60 مليون كيلومرت ليضيف اإلنس��ان 

اإلمارايت ملس��رة املعرفة البرشية بع��دا جديدا وزخام 

مختلفا وبصمة عربية" .

وأضاف س��موه :" أهنئ الجمي��ع ببداية عام جديد 

يف مس��رة دولتنا وصوال ألبعد من نجوم الس����م���اء" 

ونوه إىل أنه عرب مس��رة امتدت قرابة األلف عام قادت 

حضارتنا العربية واإلس��المية العامل نح��و آفاق معرفية 

وفتح��ت أبواب��ا جدي��دة للبرشية وأهدت اإلنس��انية 

نظري��ات واخرتاعات مذهل��ة .. نظ��ر أجدادنا لنجوم 

الس��امء وانطلقوا يف أعايل البحار تجارا ومستكش��فن 

وعل��امء لبناء أمجادهم واليوم ننظر مرة أخرى للنجوم 

لبناء مستقبل أجيالنا ".

وفيام ييل نص مقدمة س��موه: " عرب مس��رة عمرها 

أل��ف عام ق��ادت حضارتن��ا العربية واإلس��المية العامل 

نحو آف��اق علمية ومعرفية متنوع��ة وفتحت للبرشية 

أبواب��ا جديدة وأهدت لإلنس��انية نظريات واخرتاعات 

خمسن عاما فقط يف 2021 ستلتقي املسرتان يف نقطة 

تبع��د عنا ما يق��ارب ال� 60 ملي��ون كيلومرت.. ليضيف 

اإلنس��ان اإلمارايت ملس��رة املعرفة البرشية بعدا جديدا 

وزخام مختلف��ا وبصمة عربي��ة..ألن أحالمن��ا عظيمة 

وطموحاتنا تبدأ من الس��امء سننظر مرة أخرى للنجوم 

لبناء أمجادنا.

 وتضمنت مقدمة الكتاب أهمية مرشوع استكشاف 

املريخ إلثراء العلم يف مج��االت الجيولوجيا والجغرافيا 

والفيزياء والكيمياء وما س��يكون ل��ه من دور يف توفر 

بيان��ات جديدة للبرشية ألنه س��يدرس من��اخ كوكب 

املريخ عىل م��دار اليوم يف جميع املواس��م بينام تقوم 

املس��ابر التابع��ة مله��امت االستكش��اف الحالية بأخذ 

لقطات ثابتة يف أوقات محددة من اليوم.

  الفصممل األول :  نجمموم السمماء... أحالم 
راودتنا

م��ن محم��د بن م��وىس الخوارزم��ي وصوال إىل أس��د 

البح��ار تن��اول فصل "نجوم الس��امء .. أح��الم تراودنا 

" مس��رة العل��امء الع��رب والعواص��م العربي��ة التي 

ازدهرت يف العرص الذهبي للعلوم اإلس��المية يف مجال 

علم الفلك واس��تخداماته يف علم املالحة.. بال ش��ك أن 

امل��ايض العريق املتأصل يف اإلنس��ان العريب كان محفزا 

لتأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء عىل أيدي فريق 

إم��ارايت بالكامل والذي اس��تطاع منذ إنش��ائه إطالق 

قمري��ن للمراقبة األرضية، والعم��ل عىل تصميم القمر 

واكتشافات مذهلة أسست ملرحلة جديدة من التاريخ 

الب��رشي.. ارتبطت العلوم يف حضارتن��ا ببعضها فالفلك 

والكيمياء والرياضيات والطب وغرها كلها كانت نتاجا 

لعقول نظرت للعامل من حولها نظرة متكاملة وأصبحت 

حوارضن��ا كغرناطة وبغداد ودمش��ق وغره��ا منارات 

للعل��م واملعرفة وأصبح علامؤنا كابن حيان وابن س��ينا 

واب��ن الهيثم والخوارزمي وابن ماجد وغرهم أس��اتذة 

للبرشية لقرون عديدة.

نظر أجدادنا لنجوم الس��امء وكواكبه��ا وانطلقوا يف 

أع��ايل البحار تجارا وعلامء ومستكش��فن ترافقهم تلك 

النجوم وترعاهم كواكب الس��امء وص��وال لوجهاتهم.. 

نظروا للنجوم فعرفوا الفصول وتقس��يامتها والش��هور 

وانتظامه��ا واملواس��م وتقلبها وأكملوا ذل��ك بالنظر يف 

العل��وم األخرى فقادوا مس��رة حضاري��ة مل يعرف لها 

التاري��خ مثيال.. ق��ادت النجوم أمجاده��م واليوم حان 

الوقت لننظ��ر مرة أخرى لتلك النجوم لبناء مس��تقبل 

أجيالنا .

تقلبت الس��نن والدهور واس��تمر ش��غف البرشية 

بالنظر للنجوم والتطلع للفضاء ويف الثاين من ديس��مرب 

عام 1971 وصلت أول مركبة من صنع اإلنسان لكوكب 

املريخ املركبة الس��وفييتية م��ارس 3، ليتم اإلعالن عن 

بداية مسرة علمية ومعرفية جديدة يف تاريخ البرشية.

يف نف��س اليوم من نفس العام أعل��ن آباؤنا من دار 

االتحاد عن قيام دولة اإلم��ارات العربية املتحدة لتبدأ 

مسرة مختلفة هي مسرة بناء اإلنسان اإلمارايت ..وبعد 
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االصطناعي "خليفة سات" وتويل املهام الفنية واإلدارية 

الخاصة مبسبار األمل.

الفصل الثاين: من االتحاد إىل أعاق الفضاء 
وين��ر فصل "م��ن االتح��اد إىل أعامق الفض��اء" ذهن 

القارئ بأهمية اس��تثامر دولة اإلمارات العربية املتحدة 

م��ا يقارب 20 ملي��ار درهم يف قط��اع صناعات الفضاء 

مب��ا يذك��ره من ارتباط وثي��ق بن الكثر م��ن التقنيات 

والتطبيق��ات الرضوري��ة لحياتن��ا اليومي��ة والتقدم يف 

الصناع��ة الفضائي��ة.. فم��ن التصوي��ر املغناطييس إىل 

الكامرات الذكية إىل تقنيات الطاقة الشمس��ية وغرها 

من االس��تخدامات التجاري��ة التي مل تكن ل��رتى النور 

لوال اإلنجازات التي تحققت بس��بب االس��تثامر يف علم 

الفضاء.

ويذك��ر الكت��اب ع��ددا م��ن التطبيق��ات التي يتم 

تطويرها حاليا لنفع البرشي��ة ومن ضمنها التعاون بن 

مرك��ز محمد بن راش��د للفضاء وبلدي��ة ديب يف تحديد 

أمن��اط امتداد الغطاء النبايت والعمل عىل توس��يع رقعة 

املسطحات الخرضاء يف مدينة ديب.

   الفصل الثالث: النظام الشميس
ويف نظ��رة ثاقب��ة إىل األع��ىل يتط��رق فص��ل " النظام 

الش��ميس" آلخر م��ا توصل إلي��ه العلم م��ن الحقائق 

والفرضيات يف تشكيل األجرام الساموية.. ويبدأ الكتاب 

جولت��ه من كوكب عطارد الذي يح��وي ماء متجمدا يف 

فوه��ات براكينه املظلمة رغم حرارته املتطرفة يف النهار 

والت��ي تصل إىل 427 درجة مئوية وقربه من الش��مس 

وحتى الكوكب القزم " بلوتو " الذي تم اس��تبعاده من 

تصني��ف املجموعة الشمس��ية مرورا بالثقب األس��ود 

الهائل "الرامي أ" املتواجد يف مجرتنا "درب التبانة" الذي 

يأرس كل ما مير بجانبه والرياح الشمس��ية التي تتشكل 

من تطاير جزيئات مشحونة برسعة 1,4 مليون كيلومرت 

يف الساعة.

 ومتت اإلش��ارة يف هذا الجزء من الكتاب إىل انضامم 

وكالة اإلمارات للفضاء - التي تش��كلت يف يوليو 2014- 

لعضوية اللجنة الدولية الستكش��اف الفضاء بجانب 13 

دولة أخرى.. وتهدف الوكالة إىل تنظيم قطاع الفضاء يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

  الفصل الرابع: شغف اإلنسان باملريخ
ارتباط اإلنس��ان بالس��امء ومقدرته عىل رؤية الكوكب 

األحم��ر الذي يعكس مس��اره بالعن املجردة ش��كلت 

دافعا قويا لش��غفه باملريخ، واهتامم��ه بالتعرف عليه 

وإطالق املخيلة يف الروايات واألفالم وتحليل الصور نحو 

وجود حياة عىل الكوكب.

وأش��ار الكتاب إىل أن تس��مية "مارس" التي أطلقها 

الرومان واملتداولة حاليا ليست التسمية األوىل له حيث 

أطلقت الحضارات املختلفة أسامء آللهة الحرب عندها 

عىل الكوكب.

 وللمري��خ قم��ران .. وتم التطرق يف فصل "ش��غف 

اإلنسان باملريخ" ألش��هر الفرضيات عن نشأتهام ما بن 

التصادم الذي دمر نواة الكوكب وفرضية جذبه لهام إىل 

مداره أثناء مرورهام قربه.. ويتعرض أحدهام "فوبوس" 

للتفتت التدريجي بسبب جاذبية املريخ.

الفصل الخامس: كيف يبدو سطح املريخ
رغم كون املريخ يتش��ابه يف بعض الجوانب مع كوكب 

األرض إال أن بيئت��ه غ��ر صالحة للحياة لعدة أس��باب 

منه��ا غالف��ه الرقي��ق الذي يتك��ون معظم��ه من ثاين 

أكس��يد الكربون ودرجة الحرارة التي تهبط إىل أقل من 

63 درج��ة مئوية تحت الصفر يف اللي��ل وقلة جاذبيته 

وضغطه الجوي الذي مينع القمم الجليدية من الذوبان 

بشكل سائل ويجعلها تتبخر يف األوقات الدافئة ويسبب 

نشوب العواصف الرتابية الهائلة.

 و يرس��م الكت��اب ص��ورة متخيلة لطبيع��ة التنقل 

والوقوف عىل س��طح املريخ - بافرتاض إمكانية حدوث 

ذلك - من الحاجة لالس��تخدام الكث��ر ملرطبات البرشة 

وارتداء املالبس الواقية من االش��عاع الش��ميس املبارش 

القاتل والرصاخ بصوت عال عند التحدث.

 وتعد فرضية تعرضه لالصطدام بجس��م والذي غره 

م��ن كوكب دافئ ورطب إىل كوك��ب ميت هي األقرب 

لتفس��ر انع��دام تناس��قه وتوقف غالف��ه املغناطييس 

وتاليش غالفه الجوي.

و ذك��ر فصل "كيف يبدو س��طح املري��خ" يف نهايته 

إعالن العلامء يف عام 2015 عن اكتش��اف دليل بوجود 

امل��اء بحالته الس��ائلة بعد العثور عىل أم��الح رطبه يف 

خطوط تس��مى "خطوط املنحدرات املتك��ررة"، والتي 

يف الثاين من ديسمرب 
1971 حطت أول 

مركبة بشرية على 
املريخ ويف اليوم نفسه 
انطلقت مسرية دولتنا 
لتلتقي املسريتان بعد 

خمسني عاما يف نقطة 
تبعد 60 مليون كم

تعني أن هناك احتامال لوجود كائنات حيه دقيقة عىل 

سطح املريخ.

وبالنس��بة لدولة اإلمارات فإن مرشوعها الستكشاف 

املريخ هو جانب من اس��رتاتيجية متكاملة لجعل علوم 

الفضاء قطاعا رئيس��يا ضمن اقتص��اد الدولة ملا له من 

دور حيوي يف تطوير العديد من األنش��طة االقتصادية 

األخرى مثل هندسة االتصاالت والربمجيات، ومساهمته 

الواضحة يف التحول إىل اقتص��اد املعرفة وخلق العديد 

من الوظائف.

الفصل السادس: سباق الفضاء
ويف رسد متسلسل تطرق الكتاب ألول وأهم املحاوالت 

يف سباق االنس��ان نحو الفضاء والتي بدأها السوفييت 

بإطالق أول قمر صناعي "القمر سبوتنك" يف عام 1957 

واإلنج��ازات األخ��رى التي لحقت بذل��ك ومن ضمنها 

إيصال أول رجل إىل الفضاء وهو رائد الفضاء السوفيتي 

"غاغارين – مالح الفضاء".

  وعزم��ت أمريكا عىل امتالك زم��ام املبادرة يف هذا 

املج��ال يف خضم الحرب الباردة بتحديد هدف الس��ر 

عىل سطح القمر والذي تحقق يف عام 1969.

أما بالنس��بة للمريخ فقد ذكر فصل "سباق الفضاء" 

أن أول محاولة للوصول إليه كانت من قبل السوفييت 

يف عام 1960 والتي باءت بالفشل واستمرت املحاوالت 

من قبل الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي 

حتى اس��تطاع األخر أن يضيف إىل إنجازاته هبوط أول 

مسبار إىل سطح الكوكب األحمر يف ذات اليوم الذي تم 

فيه عىل بعد مئات املالين الكيلومرتات توقيع معاهدة 

تأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ويعترب مس��بار "كيوريوسيتي" الذي أطلق من وكالة 

ناسا األمريكية ومنذ وصوله لسطح املريخ يف عام 2011 

األكرث منحا للمعلومات الخاصة ببيئة املريخ.

الفصل السابع: هندسة األقار االصطناعية
وأرجع فصل "هندس��ة األقامر الصناعي��ة" القارئ من 

رحلة الفضاء إىل كوكب األرض وأخذه بجولة ممتعة يف 

مركز محمد بن راش��د للفضاء يف إمارة ديب للتعرف إىل 

التحدي��ات التي تواجه بناء األقامر االصطناعية وضامن 

س��المة األجهزة الحساس��ة املس��تخدمة يف بناء مسبار 

األم��ل والحفاظ ع��ىل نظافته من أي تل��وث محتمل.. 

حيث يعكف فريق من املهندس��ن عىل تصميم مسبار 

األمل ليتمكن من قطع مالين الكيلومرتات برسعة تزيد 

عن رسعة طائرة االيرباص A 380 بأربعن مرة عرب فراغ 

إش��عاعي بارد ح��د التجمد دون أن تتع��رض املعدات 

الحساسة للتلف بسبب االرتجاج أو الضجيج أو ضغط 

التسارع واالنفالت.

ولتحقي��ق ذلك مي��ر املرشوع بث��الث مراحل يتم يف 

كل مرحلة منها تصميم وتصنيع وتجميع مس��بار األمل 

بش��كل تام.. وتعترب بيئة العمل بحسب الكتاب تحديا 
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آخر بس��بب إجراءات النظافة الصارمة لضامن إزالة أي 

غبار عالق باملهندسن وجفاف الهواء يف الغرف الخاصة 

بالتصميم وارتداء بعض املهندسن لسوار يصل باألرض 

لتجنب تعرضهم ملخاطر الكهرباء الساكنة.

الفصل الثامن: علم الصواريخ
ويحت��اج إيصال املس��بار إىل الكوك��ب األحمر تصميم 

واختي��ار املنصة التي س��تطلقه ونوع الص��اروخ الذي 

س��يحمله يف رحلته للفضاء.. وقد تطور علم الصواريخ 

منذ بدايته عىل يد الصينين بش��كله البدايئ كبارود يف 

أنابيب الخيزران إىل الوضع الحايل مع وجود الصواريخ 

الباليستية العابرة للقارات وصواريخ برامج الفضاء.

ويتم تصنيع بعض الصواريخ لتكون متعددة املراحل 

بحيث يتم تصمي��م الصاروخ بعدة أجزاء تقوم التابعة 

منها للمرحلة املبكرة من إطالق الصاروخ بحرق الوقود 

لتحقي��ق قوة رفع هائل��ة ومن ثم يت��م التخلص منها 

فيكون الصاروخ أخف وزنا ويعتمد يف بقية رحلته عىل 

األجزاء التالية.

ورجح الكتاب اس��تخدام مرشوع اإلمارات لصاروخ 

ذي مرحلتن تقوم األوىل بوضع املس��بار يف مداره حول 

األرض حيث سيتوقف لفرتة قصرة قبل أن يبدأ رحلته 

نح��و املريخ من خ��الل املرحلة الثاني��ة.. أما بخصوص 

نظ��ام اإلط��الق فيس��تعرض فص��ل "عل��م الصواريخ" 

أهم املعاير التي بحس��بها س��يتم اختيار املنصة ضمن 

األنظمة املتاحة تجاريا.

الفصل التاسع: الطريق إىل املريخ
   وكانت بداية مركز محمد بن راش��د للفضاء مع أول 

س��نة لتويل صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب " منص��ب حاكم ديب يف ع��ام 2006 " حيث أصدر 

قانونا بإنشاء مؤسسة اإلمارات للعلوم والتقنية.

وتم ابتعاث 16 مهندس إىل كوريا للتعاون مع رشكة 

متخصصة يف مج��ال التقنيات الفضائية التجارية لتعلم 

وبن��اء قمر اصطناع��ي "ديب س��ات – أ"  وبعد تجربة 

صعبة وحافلة بالجهد والعطاء تم إطالق القمر يف عام 

2009 ليتبع��ه مرشوع آخر وهو قمر "ديب س��ات- ب" 

والذي متيز مبواصفات أكرث تطورا وأتم الفريق اإلمارايت 

الذي تضاعف يف عدده  %70 من عملية انجاز القمر.

وكان للقمر االصطناعي جدوى تجارية حيث اشرتت 

رشكة اس��بانية تصميم "ديب س��ات – ب" وجعلت منه 

أساسا لتصميم قمرها "داميوس 2".

طموحات مركز محمد بن راش��د للفضاء مل تتوقف 

باإلنجازات التي تحققت  فق��د تم اطالق برنامج قمر 

"خليفة سات"  األكرث تطورا ليتم تصنيعه يف مقر املركز 

يف ديب عىل أيدي فريق إمارايت من 24 مهندسا.

وبحس��ب كتاب "مس��بار األمل وم��رشوع اإلمارات 

الستكشاف املريخ" فإنه س��يتم إطالق القمر بن نهاية 

2017 وبداية 2018.

وتطرق الفصل أيضا إىل مشاريع أخرى يقوم بها مركز 

محمد بن راش��د للفضاء ومن ضمنه��ا قمر اصطناعي 

مصغر يقوم عىل معاير "كيوب سات" ألغراض التعليم 

باس��م "نايف-I " وطائرات "هابس" بدون طيار والتي 

تح��ايك يف ارتفاعها األقامر االصطناعية بينام تتميز عنها 

بإعادة االستعامل والتغطية األكرب.

 الفصممل العممارش:  بنمماء مسممبار األمممل 
الستكشاف املريخ

وتط��رق الفصل قبل األخر من الكت��اب إىل معلومات 

تفصيلي��ة عن بنية املس��بار وآلية عمل��ه ومن ضمنها 

ش��كله السدايس الذي يشبه خلية النحل وحجمه الذي 

يقارب سيارة صغرة.

وستكون للمسبار ثالثة ألواح شمسية لتوليد الطاقة 

والقط م��زود بصحن هوايئ مبجس��ات لتعقب النجوم 

حتى متكنه من تحديد موقعه من الفضاء.

وس��يحمل املس��بار ثالث أدوات علمية وهي كامرا 

اإلمارات االستكش��افية إلرسال صور ملونة عالية الدقة 

إىل كوك��ب األرض ومقياس اإلمارات الطيفي باألش��عة 

تحت الحمراء لقياس أمناط التغرات يف الجو من درجة 

حرارة وغبار وغرها ومقياس اإلمارات الطيفي باألشعة 

ف��وق البنفس��جية لقي��اس الطبقة العليا م��ن الغالف 

الجوي.

وذكر فصل "بناء مس��بار األمل الستكش��اف املريخ" 

حقيق��ة أن املس��بار يجب أن يحوي ع��ىل ميزات آلية 

ذاتي��ة التش��غيل التخ��اذ الق��رارات يف الح��االت التي 

س��يتعرض فيها النقط��اع االتصال ب��األرض كليا وذلك 

عندما يحدث االقرتان الشميس للمريخ.

وسيس��تخدم امل��رشع للتواص��ل مع مس��بار األمل 

محطتن أرضيت��ن باإلضافة إىل املحطة األرضية التابعة 

ملركز محمد بن راشد للفضاء اإلماراتية، وذلك بالتعاون 

مع وكاالت الفضاء األخرى.

ورغم ك��ون محطة واحدة كافية لتحقيق الغرض إال 

أن الهدف هو ضامن اس��تقبال أك��رب عدد من البيانات 

التي يبثها املسبار أثناء دوران األرض وتأمن تغطية متتد 

24 ساعة يوميا.

وحت��ى يص��ل املس��بار إىل املريخ يف ع��ام 2021 يف 

الذكرى الخمس��ن لقيام اتحاد دول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة يجب أن ينطلق يف ش��هر يوليو من عام 2020، 

حيث سيكون الكوكبان األزرق واألحمر يف أقىص نقطة 

تقارب لهام والتي تحدث كل سنتن.

الخامتة
ويتع��رض الكت��اب يف خامتت��ه إىل األه��داف العلمية 

ملرشوع االمارات الستكش��اف املريخ والتي تدور حول 

الوص��ول إىل إجاب��ات من ش��أنها أن تزيد م��ن فهمنا 

للتداخل بن املؤثرات والعوامل البيئية خالل عامن من 

عمر املسبار والذي ميسح %80 من سطح كوكب املريخ 

مرة كل 72 س��اعة ليقدم البيان��ات التي جمعها مرتن 

اس��بوعيا لألرض.. وسيتم مش��اركة تلك املعلومات مع 

أكرث من 200 رشيك أكادميي وعلمي حول العامل بغرض 

مساهمة الدولة يف توسيع مدارك املعرفة البرشية•

 أهنئ اجلميع ببداية عام 
جديد يف مسرية دولتنا 
وصوال ألبعد من جنوم 

السماء
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نبض 
الديــــرة كوريا الشمالية وإيران.. واخلليج..!!

أثار الخرب الذي دشممنت به كوريا الشممالية العام الجديد بإعالنها عن تفجري قنبلة هيدروجينية القلق 

والخمموف. ومل يقتممر هذا القلق عىل جوارها الجغرايف فقط  ولكن شمممل العممامل بأكمله، وذلك خوفا من 

تكرار املشممهد نفسه يف أماكن أخرى من العامل خاصة يف منطقة الرشق األوسط حيث يتواجد نظام سيايس 

شبيه بالنظام الكوري الشايل من حيث طريقة التفكري يف التعامل مع املجتمع الدويل وهو النظام اإليراين.

الجانب الذي يفرتض أنه يخصنا نحن هنا أن هناك تحذيرات من أن تتبع إيران كوريا الشالية وتفاجئنا 

بإعالن عن تفجريات نووية مع أنها وقعت عىل اتفاق »تاريخي« مع املجتمع الدويل تلتزم به بالتوقف عن 

إجممراء التجارب النووية ولكن ترسيبات إعالمية كشممفت عن زيارة خرباء يف الممرؤوس النووية والصواريخ 

الباليسممتية من كوريا الشممالية ملوقع عسممكري يف إيران يف إبريل املايض تعطي مؤرشات غري مريحة عن 

النوايا اإليرانية خاصة وأن للنظامني  سممجل وافر من »االبتزاز النووي« بالنسبة للمجتمع الدويل من خالل 

التهديد باسممتخدام األسمملحة غري التقليدية يف تخريب العامل، وكأن األمر بالنسممبة لهم ال تهمهم نتائجها. 

كمما أن للنظامني تاريخ زاخر من حيث املراوغة والتهرب من االلتزام باالتفاقيات التي توقعها مع املجتمع 

الدويل، لذا فإن الخرب أكرث وقعاً عىل دول الخليج العريب كا هو بالنسبة للجوار الجغرايف لكوريا الشالية، 

خاصة بعد أن رفع الغرب العقةبات االقتصادية عن إيران.

ومممع أن الخممرباء والسياسمميني يف العممامل ممما زالوا يشممككون يف صحة تفجممري كوريا الشممالية للقنبلة 

الهيدروجينية إال أن املسألة املهمة هنا وينبغي أن توضع يف عني االعتبار هو أنه مجرد الحديث عن تجربة 

لقنبلة خطرية بهذا الحجم فإن هذا النظام لديه الرغبة وبالتايل إذا مل ينتجها اآلن فإنه خالل األعوام القليلة 

القادمة سمميكون باسممتطاعته فعل ذلك بل إن مجرد التجاوز عىل املجتمع الدويل وتحديه بهذه »الواقحة« 

يعطي فرصة للنظم السياسية الشبيه بالنظام الكوري الشايل بتقليدها والتجرأ عىل املجتمع الدويل وأقصد 

هنا تحديدا النظام اإليراين الذي مل يقنع العامل بصدق نيته يف التخيل عن نواياه يف امتالك السالح النووي.

بال شك أن نجاح كوريا الشالية سواء يف العمل برسية أو بتحدي املجتمع الدويل هو عمل مغر إليران، 

التي لها طموحاتها التاريخية، وبالتايل فإن مسممألة الحديث عن إمكانية »تقليد« إيران لألسمملوب الكوري 

الشممايل من خالل العمل الرسي أمر وارد يسمماعده يف ذلك حالة اإلنغالق الداخيل إليران بل إن مسممألة 

تعمماون بيونممج يانج مع طهران له ما يربره فحاجة كوريا الشممالية للال وللنفممط معروفة للجميع وهي 

حاجتممني متوفرتني لدى إيران ويف املقابل فإن إيران لديها طموحاتهمما النووية وبإمكان بيونج يانج تصدير 

خربتها إليران.

وللعلم فقط فإن جذور العالقات بني النظامني تعود لبداية الثانينات القرن املايض وهي تنمو عادة يف 

ظل العقوبات الدولية خاصة يف الجانب النووي.

طبيعممي أن تقلقنمما تجربة كوريا الشممالية رغم بعدها الجغرايف عنا ألكرث من سممبب. رمبا ألن الدولتني 

متتلممكان رغبة يف الحصول عىل السممالح النووي رغم حجم املخاطر التي ترتكها عىل اسممتقرار العامل. بل إن 

قلقنا نحن يف الخليج مضاعف نتيجة لوجود رغبة غربية وأمريكية تحديدا بأن يكون إليران دورا يف إيجاد 

حلول ألزمات منطقة الرشق األوسط. عىل هذا األساس فمسألة القلق من أن تفاجئنا إيران ينبغي أن تكون 

ضمن حسباتنا االسرتاتيجية.  

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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من التاريخ

يسجل التاريخ لصالح باي صفحات مليئة باملآثر واألعامل العظيمة وخاصة األعامل الحربية التي أهلته 

ألن يصبح أحد القادة العسكريني الجزائريني يف العهد املتميزين بشجاعتهم وبطوالتهم، فهو الذي تصدى 

للحملة األسبانية التي تعرضت لها الجزائر يف جويليه من عام 1775م.

120

صالح باي )1725 – 1796(

ولق��د ولد صالح باي مبدينة إزمري غرب األناضول س��نة 

1137ه���/ 1725م من أب يدعى مصطف��ى ينتمي إىل 

أرسة متوسطة الحال.

وعندما ناهز السادس��ة ع��رة اضطرته الظروف أن 

يهجر موطن��ه األول ويلتح��ق بأوج��اق الجزائر لينجو 

بنفس��ه من اإلنتقام الذي كان يتهدده إثر تسببه يف قتل 

أحد أترابه دون تعمد.

لق��د عمل يف أول عهده بالجزائ��ر يف مقهى األوجاق 

حي��ث كان يس��اعد صاحب هذا املقه��ى، ولعله اضطر 

إىل هذا العمل لصغر س��نه وعدم خربته بالحياة ولجهله 

بأوضاع البالد.

وعىل كل فإن هذا العمل رغم تواضعه س��مح لصالح 

باي بأن يتعرف عىل واق��ع الجزائر، ويطلع عىل طبيعة 

الحكم وأس��لوب اإلدارة القامئة بالجزائ��ر آنذاك، فضالً 

ع��ن أنه وف��ر له الفرص��ة للتعارف مع بع��ض رجاالت 

األوج��اق الذين مل يبخلوا مبس��اندته فيام بعد للحصول 

عىل إذن من مجلس الديوان باإلنخراط يف فرقة األوجاق 

واإللتحاق بعد ذلك بحملة الرق السنوية املتوجهة إىل 

قس��نطينة لتعزيز الحامية الرتكية بها واملشاركة يف جمع 

الرضائب يف األرياف، وهي الحملة التي يرجح أن يكون 

قد قادها الباي أزرق العيون.

ويف مدينة قس��نطينة، بدأ صالح بأي مرحلة جديدة 

وخط��رية م��ن حياته، ب��رزت خالله��ا مهارت��ه الحربية 

وكفاءت��ه التنظيمية ومقدرته اإلداري��ة، مام جعل أحد 

قواد جي��ش البايلك وهو أحمد القىل يش��يد به ويقدر 

فيه تلك الخصال العس��كرية التي ش��هد له بها الجميع 

أثناء الحملة التي ش��نها الباي أزرق العيون عىل تونس 

1169ه�. وعند تويل أحمد القىل منصب الباي بقسنطينة 

1170ه���/ 1756م ب��ادر بتعزي��ز أوارص الصداق��ة مع 

صالح باي، حتى أن��ه زوجه بإبنته وواله قيادة الحراكتة 

وهي القيادة التي ال تس��ند عادة إال إىل أهم ش��خصية 

بالبايلك بعد الباي، وذلك لش��دة ش��كيمة هذه القبيلة 

ولوف��رة املداخيل التي كانت توفرها خزينة الدولة. وقد 

بقي صالح باي عىل رأس قيادة الحراكتة ثالث س��نوات 

اكتسب أثناءها يف تسيري األمور اإلدارية ومعالجة املهام 

العس��كرية. وبعدها توىل مهام خليفة الباي بقسنطينة. 

وظل يشغل هذا املنصب ست سنوات 1765 – 1771م 
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1781( حتى يحد من تطلعات شيخهم محمد الشلهوم.

وم��ن الهجومات العس��كرية البعيدة امل��دى، نذكر 

حمل��ة صالح باي عىل أوالد عمور الذين أعلنوا العصيان 

وجاه��روا بالع��داء ضد س��لطة الداي��ات بالجزائر منذ 

1785. وق��د انتهى صالح ب��اي يف حملته هذه إىل زنينة 

وآفلو وتاجموت واألغ��واط التي تعرضت للهجوم، وكذا 

درشة النميل��ة التي أن��زل بها عقاباً ش��ديداً حيث قتل 

بها مائة رجل منها. وبعث برؤوس��هم لتعلق بقسنطينة 

لتكون عربة ملن تسول له نفسه العصيان. وتدخل ضمن 

ه��ذه الهجامت غارته عىل أوالد نائل التي حصل خاللها 

ع��ىل مغانم كث��رية بعد انتصاره عىل جم��وع املتمردين 

يف معركة أومس��يف وقبل أن يعود صالح باي من هذه 

الغارة إىل قسنطينة ويدخلها دخول املنترصين يف أكتوبر 

1773، بع��ث إىل الجزائر بكثري من الغنائم وكذا بس��تني 

رأساً وأربعامئة زوج من آذان العصاة الذين قىض عليهم 

وذلك ليظهر للداي م��دى انتصاره عىل القبائل املتمردة 

بنواحي الجلفة وبوسعادة التابعة لبايلك التيطري.

ونذك��ر من ب��ني هجامته كذلك حملت��ه عىل مناطق 

الزيبان ومحاولته اس��تدراج شيخ الدوادة محمد الرياح 

إىل أن يدخل تحت طاعته رغم تخوف هذا الش��يخ من 

بطش صالح بأي ورشوط��ه الثقيلة. وقد توج صالح بأي 

نشاطه بنواحي الزيبان مبهاجمة توغرت وإخضاع أمرائها 

من بني جالب وذلك يف سنة 1778.

وي��روى عن حمل��ة صالح باي عىل توغ��رت بأن من 

األس��باب التي يعود إليها تحريض الش��يخ أحمد الناقم 

عىل أبن عمه الشيخ عمر حاكم توغرت، وكذا عدم رىض 

صالح باي مبق��دار الغرامة املرتتبة عىل الش��يخ فرحات 

الذي خلف أباه يف حكم منطقة وادي ريغ.

وق��د دفع كل ذلك صالح باي إىل اإلس��تعداد للحملة 

والتق��دم إىل منطقة الزيبان حيث كان خليفته بلش��انة 

يسهر عىل جمع رضائب طولقة وبوش قرون والزعاطشة 

وبعض الواحات. وعندما بلغت الحملة وادي جوى توىل 

صالح باي بنفس��ه قيادتها. ورغم رداءة األحوال الجوية 

والعواص��ف الثلجي��ة متكن صالح باي بع��د مثانية عر 

يوماً من الوصول إىل نواحي سيدي خالد، ونصب خيامه 

قرب توغ��رت. وأمام تعنت صاحب املدينة، فرض صالح 

باي حصاراً مش��دداً عليها اس��تمر عدة أس��ابيع قاصفاً 

كان فيها نعم السند لصهره الباي أحمد القىل. وقد ناب 

عنه يف تقديم العوائد الفصلية "الدنوش الصغرى" للداي 

محمد عثامن باشا امللقب باملجاهد )1179 – 1205ه�/ 

1761 – 1791(. وقد كسب صالح باي ثقة الباي محمد 

عثامن باش��ا، مام س��اعده عىل اإلرتقاء إىل منصب الباي 

إثر موت صهره أحمد القىل يف صيف سنة 1771م.

وهن��ا ب��دأت صفحة جدي��دة من حي��اة صالح باي 

مليئ��ة باملآث��ر واألعامل الحربية الت��ي أهلته ألن يصبح 

أحد القادة العسكريني الجزائريني املتميزين بشجاعتهم 

وبطوالتهم.

إن األع��امل الحربية التي اش��تهر به��ا صالح باي مع 

تعدده��ا وتن��وع أغراضها تتمثل يف الحم��الت الفصلية 

الستخالص الرضائب ومعاقبة العصاة ووضع حد للفوىض، 

ويف الهجامت العسكرية التي استهدفت األقاليم البعيدة 

عن قسنينة وضد توسيع نفوذ البايلك ومَد سلطة الدولة 

ع��ىل املناطق النائية مثل املناط��ق الصحراوية واألقاليم 

الجبلي��ة. وهناك كذلك أعامل حربية لرَد هجوم خارجي 

أو لتأمني حدود محددة.

فمن حمالته الفصلية تذكر حملته عىل قبيلة الزمول 

جنوب قس��نطينة وتتبعه لعش��رية الس��قينة. كام نذكر 

محاوالت��ه ملهاجم��ة أوالد عاش��ور بفرجي��وه )1776 – 
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خاللها بإس��تمرار أس��وار املدينة وتحصيناته��ا باملدافع 

الت��ي اصطحبها معه له��ذا الغرض. وقد ش��دد الخناق 

ع��ىل املدينة بأن أمر جنوده بقط��ع النخيل املحيط بها. 

ومل يج��د حاكم املدينة بد م��ن أن يطلب الصلح ويقبل 

بروط صالح باي الثقيلة خاصة بعد أن أحدثت املدافع 

ثغرات يف أس��وار املدينة وألحق��ت أرضاراً بأبراجها. وقد 

تكفل الش��يخ عم��ر بن جالب بتس��ديد نفقات الحملة 

وتقدي��م غرامة تقدرة بثالمثائة ألف ري��ال تضاف إليها 

مجموع��ة من الخيل والعبيد وذلك مقابل الحصول عىل 

عهد األمان ورسم التولية عىل إقليم واد ريغ.

أم��ا أعامل صالح ب��اي يف إحب��اط الهج��وم البحري 

األس��باين الذي قاده الكونت أوري��ي والذي تعرضت له 

الجزائ��ر يف عهد الداي عثامن باش��ا خالل الفرتة املمتدة 

من 30 يونيو إىل 16 يوليو من س��نة 1775م. لقد تحقق 

صالح باي من قدوم الحملة األسبانية عندما كان يتأهب 

للعودة إىل قسنطينة بعد تأدية "الدنوش" السنوية لداي 

الجزائ��ر. وقد اتخ��ذ مواقعه برسع��ة بالنواحي الرقية 

للجزائ��ر العاصمة يف ب��ني وادي الحميز ووادي الحراش، 

وبادر بالهجوم عىل طالئع الحملة األس��بانية. وقد أبدى 

يف املعارك ش��جاعة نادرة وباسلة قل نظريها. وقد تطرق 

نقيب اإلرشاف إىل هذه امللحمة بالعبارات التالية:

"جاء صالح باي قس��نطينة من ناحي��ة الوادي وقدم 

أمام االس��بانيول "كذا" األلوف من اإلبل. فلام قربت من 

املتاريس ابتدأ القتال. حمل صالح باي بقومه وعس��كره 

ع��ىل املتاري��س ثم التحق ب��ه الناس م��ن كل النواحي 

فحمل��وا حملة رج��ل واحد وأعلن��وا كلم��ة التوحيد... 

فوجدوا أغلب النصارى ملقني عىل األرض بدون رؤوس.. 

ولحق��وا الهاربني منه��م إىل البحر، فقتل��وا من لحقوه". 

وهناك تس��اؤل يثار ح��ول عدد الجنود الذين عس��كر 

بهم صالح ب��اي بالقرب من وادي الح��راش، وإن كانت 

بعض املصادر تقدره بحوايل 30 ألف جندي من مجموع 

100 جندي شاركوا يف رَد الهجوم األسباين أما عن أعامله 

لتأمني حدود البايلك فنذكر.

موقفه الحازم من باي تونس حمودة باش��ا يف سنتي 

1783و 1787م. ويتلخص هذا املوقف الذي وقفه صالح 

باي من باي تونس والذي ميثل خري ش��اهد عىل حنكته 

السياس��ية وحس��ن ترصفه يف مثل ه��ذه القضايا، يف أن 

صال��ح باي أرص عىل أن تقدم ب��ه تعويضات مالمئة عن 

الخسائر التي كان قد أحداثها حسن الكبري قائد عيل باي 

تونس عندما الحق قبائل تونسية استقرت بجنوب تبسه 

هرباً من تعسف عىل باي تونس.

وتحت تهدي��د صالح باي باس��تعامل الق��وة اضطر 

حم��ودة باش��ا ال��ذي خل��ف أباه ع��يل ب��اي يف حكم 

تون��س )2 مايو 1782( إىل الرض��وخ ملطالب صالح باي 

وتقدي��م التعويضات املالمئة بع��د أن رأى أن ال جدوى 

من االس��تعداد للحرب والتصدي لصالح ب��اي بالحدود 

التونس��ية خاص��ة وأن وض��ع تونس آن��ذاك كان حرجاً 

لتورطه��ا يف خالف حاد مع البنادقة. وبذلك حصل صالح 

ب��اي يف س��نة 1784م ع��ىل تعويضات قدرت بخمس��ة 

وعري��ن ألف س��كة لفائدة القبيلة التونس��ية املقيمة 

داخل حدود البايلك.

غري أن ه��ذا النزاع ما لبث أن تج��دد بني صالح باي 

وحمودة باش��ا إث��ر مالحقة صالح باي لبعض العش��ائر 

الجزائري��ة الخاضع��ة لحكمه والتي لج��أت بدورها إىل 

األرايض التونس��ية هروباً من املطالب املالية التي فرضها 

عليه��ا عامل صالح باي، وعندها تهيأ صالح باي ملهاجمة 

تون��س عىل رأس جيش قدر بحوايل س��تة آالف محارب. 

ورغم اس��تعداد حمودة باش��ا لصَد ه��ذا الهجوم بقوة 

قدر عددها بألفي تريك وثالثة آالف من الكراغالة وعدد 

كب��ري من الفرس��ان العرب، فإنه رك��ن إىل مهادنة صالح 

باي ودفع ما توج��ب عليه من التعويضات. وقد وصف 

أحد املؤرخني القس��نطينيني ه��ذه األحداث بقوله: "وملا 

انته��ى إىل ب��اي تونس بأن صالح باي ن��زل حيدرة يريد 

اس��رتجاع من فر من وطنه إىل تونس، عظم األمر وخيش 

عىل نفس��هز فوَجه إليه كاتبه بعد عبد العزيز يف حملة 

م��ن الجوانب.... ثم بعد ذلك اجتمع صالح باي وتحدث 

مع��ه ووعده مب��ال جزيل وأم��ره صالح باي ب��أن يبلغ 

مكتوبه إىل باي تونس بأن يكون معيناً ملن يرسله لريجع 

الفاري��ن وطنهم فانعم له بذل��ك. ثم أن صالح باي بعد 

إنفص��ال عبدالعزيز من عنده، وجه قريبه محمد خوجه 

العجمي الس��رتجاع الفارين من بل��د تونس، وتوجه هو 

وكافة من كرباء الفرس��ان إىل بلد تونس... فمكث هناك 

أياماً واستحرض من أراد اسرتجاعه".

وهكذا وبهذه األعامل استطاع صالح باي أن ميد نفوذ 

الدول��ة الجزائرية عىل كامل الجهات الرقية وأن يؤمن 

حدود البايلك، وأن يحد من طموحات حمودة باشا وأن 

يضع حداً لتحرشاته املتكررة.

وقد دام حكم صالح باي لبيلك الرق حوايل عرين 

سنة كانت حافلة بالبطوالت الحربية. غري أن هذا العهد 

انتهى نهاية مأساوية بتنحية صالح باي وعزله من طرف 

الداي بابا حسان، وتنفيذ حكم اإلعدام فيه خنقاً بحصن 

القصبة لليلة أول سبتمرب 1792 بعد أن تورط يف محاولة 

عصيان انتهت بقتل الباي ابراهيم الذي خلفه•

املصدر: 

كتاب ذاكرة الجزائر - املتحف املركزي للجيش - 

جمهورية الجزائر الدميوقراطية الشعبية.



ما هي جرمية الحرابة، وما هي عقوبته؟
الحرابللة مللن أعظم الجرائم التي يرتكبها املجرمون بحق املجتمع، وهي الخروج بالسللاح لتخويف الناس وأخذ 

أموالهم وترويع اآلمنني وانتهاك األعراض وإزهاق النفوس.

ومن خرج بالسللاح يخيف الناس ويرعبهم فهو من أهل الحرابة. وعقوبته أن يُقاتَل ومينع 

من ذلك اإلجرام حتى لو أدى ذلك إىل قتله.

َا َجزَاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اللََّه َورَُسللولَُه َويَْسللَعْوَن ِف اأْلَرِْض فََسللاًدا أَْن يَُقتَّلُوا أَْو  قال تعاىل: "إِنَّ

نْيَا  يَُصلَّبُللوا أَْو تَُقطَّللَع أَيِْديِهْم َوأَرُْجلُُهْم ِمْن ِخَاٍف أَْو يُْنَفْوا ِمللَن اأْلَرِْض َذلَِك لَُهْم ِخزٌْي ِف الدُّ

َولَُهْم ِف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم )33( إِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَبِْل أَْن تَْقِدُروا َعلَيِْهْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه 

َغُفوٌر رَِحيٌم )34(" سورة املائدة.

َوَعْن أَِب ُهَريْرََة رَِضَ اللَُّه َعْنُه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: "َمْن َخَرَج 

يٍَّة يَْغَضُب  ِمللَن الطَّاَعِة َوفَاَرَق الَْجَمَعَة فََمَت َماَت ِميتًَة َجاِهلِيًَّة َوَمللْن قَاتََل تَْحَت َرايٍَة ِعمِّ

ِتي ِبَسيِْفِه  لَِعَصِبيٍَّة أَْو يَْدُعو لَِعَصِبيٍَّة  أَْو يَْنُصُ َعَصِبيًَّة فَُقِتَل فَِقتْلٌَة َجاِهلِيٌَّة َوَمْن َخَرَج َعَل أُمَّ

يَللْ�ُِب بَرََّها َوفَاِجرََها َوَل يَتََحاَش ِمْن ُمْؤِمِنَها َوَل يَِفي لِِذي َعْهٍد َعْهَدُه فَلَيَْس ِمنِّي َولَْسللُت 

ِمْنُه" َرَواُه ُمسلم .

هل العصابات اإلرهابية واملجموعات اإلجرامية ينطبق عليها حّد الحرابة الرشعي؟

�ســـــنن نبـويــة

ال�صواك قبل ال�صالة

 من السللنن النبوية عن النبي صل الله عليه وسلللم 

الحللرص عل النظافللة والطهارة ف جميللع األحوال، 

ومللن ذلك مللا صح عن النبي صل الله عليه وسلللم 

أنه أمر بالسللواك قبل الصاة واملقصود بالسواك هو 

تنظيف السنان والفم مبا يزيل بقايا الطعام والروائح 

الكريهة مللن الفم وذلك ليتهيأ املسلللم ملناجاة ربه 

براحة وسكينة وطأمنينة، ويك ل يؤذي املائكة الكرام 

بالروائح الكريهة وكذا ل يؤذي املصلني الذين بقربه.

َعْن َزيْللِد بِْن َخالٍِد الُْجَهِنّي قَاَل َسللِمْعُت رَُسللوَل 

اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلللََّم يَُقوُل: "لَْوَل أَْن أَُشللقَّ َعَل 

رُْت َصَاَة  للَواِك ِعْنَد كُلِّ َصَاٍة َوأَلَخَّ ِتي أَلََمرْتُُهْم ِبالسِّ أُمَّ

الِْعَشاِء إىَِل �ثُلُِث اللَّيِْل" قَاَل فََكاَن َزيُْد بُْن َخالٍِد يَْشَهُد 

لََواِت ِف الَْمْسِجِد َوِسَواكُُه َعَل أُُذنِِه َمْوِضَع الَْقلَِم  الصَّ

َاِة إِلَّ اْسللَ�َّ �ُمَّ رَدَُّه  ِمْن أُُذِن الَْكاتِِب َل يَُقوُم إىَِل الصَّ

ِْمِذيُّ َوأَبُو َداُوَد . إىَِل َمْوِضِعِه، َرَواُه التِّ

ويستحب استخدام السواك عند الوضوء فقد ورد 

ف الحديث الصحيح قوله صل الله عليه وسلم: "لَْوَل 

ِتي ألمرتهم بالسواك مع كل وضوء "  أَْن أَُشللقَّ َعَل أُمَّ

رواه أحمد.

ويسللن عدم أكل البصل والثوم عنللد املجيء إىل 

املسللجد لكونهللا ذات رائحة كريهة تللوذي املائكة 

واملصلني . 

فقد صح ف الحديث قوله صل الله عليه وسلللم : 

"من أكل من هذه البقلة: الثوم والبصل والكراث فا 

يقربنا ف مساجدنا فإن املائكة تتأذى مم يتأذى منه 

بنو آدم" رواه مسلم.

نعللم  ينطبللق حد الحرابة عل أي عصابللة أو مجموعة خرجت عل 

املجتمع املسلللم بالقتللل والتويع واإلجللرام، والواجللب ردع هؤلء 

املجرمللني بالطرق املتاحة ملنعهم من إفسللادهم وتخليص الناس من 

رشورهم وإراحة الخلق من فتنهم.

إن ديننللا اإلسللامي الحنيف هو دين العدل والرحمة والسللام 
والوسللطية والعتللدال، وهللذه املبادئ هي األسللس التي تنأى 
باملسلللم عن مناهج التطرف والتشللدد والرهاب، فهذه األمور 
القبيحللة ل متت لإلسللام بصلة بل هي ف واٍد واإلسللام ف واٍد 

آخر . 
وقد وقع بعض الناس ف منهج التطرف والرهاب إما لجهلهم 
بحقيقة الدين اإلسللامي وإما لسللوء فهمهم لنصوص الرشيعة 
الغراء من القرآن والسنة املطهرة. أو لوجود دعاة الف� وأرباب 
الضللال الذيللن ينرشون الضللال ويغسلللون العقللول الربيئة 
فيوردونهم موارد الهاك، ولهذا جللاءت النصوص بالتحذير من 

الغلو والتطرف والذين يثمران الرهاب واإلجرام والعدوان.
 " قللال تعاىل: "َل تَْغلُوا ِف ِديِنُكْم َوَل تَُقولُوا َعَل اللَِّه إِلَّ الَْحقَّ

سورة النساء اآلية: 171.
وقللال تعاىل: "قُْل يَا أَْهَل الِْكتَاِب َل تَْغلُوا ِف ِديِنُكْم َغْيَ الَْحقِّ 
َوَل تَتَِّبُعللوا أَْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَبُْل َوأََضلُّوا كَِثيًا َوَضلُّوا َعْن 

ِبيِل" . َسَواِء السَّ
فهذه اآليللات الكرمية واضحة ف التحذير من الغلو ف الدين 
ومجاوزة الحدود، وفيها تحذيللر واضح من اتباع الباطل ودعاة 

الضال .
وصح عن النبي صل الله عليه وسلللم قوله َعِن ابِْن َمْسُعوٍد 
قَاَل: قَاَل رَُسللوُل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: "َهلََك الُْمتََنطُِّعوَن". 
قَالََها �ثََا�ًا. َرَواُه ُمْسلٌِم، والتنطع هو التشدد واملبالغة ف األمور .
وف لفظ آخللر "أل هلك املتنطعون أل هلللك املتنطعون أل 

هلك املتنطعون" رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
وصح قوله صل الله عليه وسلللم : "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 
ومللا أمرتكم به فافعلوا منه ما اسللتطعتم فإنا أهلك الذين من 

قبلكم كرثة مسائلهم واختافهم عل أنبيائهم" ،رواه مسلم.
والواجب هو بيان سللمحة اإلسللام ومنهجه املستقيم الذي 
ل غلللو فيه ول تفريط بل هو مسللتقيم عللل طاعة الله تعاىل. 
ويجب الرد عل شبهات املتطرفني وبيان ضعفها وعدم أحقيتها 

وأن أكرث ما يدندنون به ف غي محله من حيث الستدلل .
فقللد يذكرون ادلة صحيحة لكنها ف الحقيقة ليسللت بحجة 

فيم يريدونه .
وكم يقال : كام حق يراد به باطل.

ولهللذا يجب الحذر من الكام املدسللوس الللذي قد ينخدع 
به الناس وينسللاقون ملللا ل نفع فيه ول فائللدة، ويجب تعزيز 
روح الولء والنتمء للوطن ولقيادته وشللعبه  فهو الكفيل بردع 

التطرف والرهاب.
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النافذة الدينية

خطر التطرف واإلرهاب
وقفة وعظية



معلم اإ�صالمي...

املسجد النبوي الشريف

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

يعد املسللجد النبوي الرشيف من أكرب املساجد ف العامل و�اين 

أقدس موقع ف اإلسللام بعد املسللجد الحرام ف مكة املكرمة، 

وهو مسللجد النبللي محمد صل الله عليه وسلللم، بناه النبي 

محمد ف املدينة املنورة بعد هجرته سنة 1 هل املوافق 622هل.  

وقد مّر املسجد النبوي بعّدة توسعات عرب التاريخ، مروراً بعهد 

الخلفاء الراشدين والدولة األموية فالعباسية والعثمنية، وأخياً 

ف عهد الدولة السعودية.

 ويعترب املسللجد النبوي أول مكان ف الجزيرة العربية يتم 

فيه اإلضللاءة عن طريق اسللتخدام املصابيللح الكهربائية عام 

1327 هل املوافق 1909.

بعد التوسللعة التي قام بها عمر بن عبد العزيز عام 91 هل 

أُدِخل فيه حجرة عائشللة _واملعروفة حالياً بل "الحجرة النبوية 

الرشيفللة"، والتي تقع ف الركن الجنوب الرشقي من املسللجد- 

واملدفللون فيهللا النبي محمد  صل الله عليه وسلللم وأب بكر 

وعمللر بن الخطاب، وبُنيت عليها القبة الخ�اء التي تُعد من 

أبرز معامل املسللجد النبوي. كان للمسللجد دور كبي ف الحياة 

السياسية والجتمعية، فكان مبثابة مركٍز اجتمعٍي ، ومحكمة، 

ومدرسة دينية. ويقع املسجد ف وسط املدينة املنورة، ويحيط 

به العديد من الفنادق واألسواق القدمية القريبة. 

فضل املسجد النبوي
للَس َعَل  • ذكللره الله تعللاىل ف القرآن ف قوله: "لََمْسللِجٌد أُسِّ

التَّْقللَوى ِمْن أَوَِّل يَْوٍم أََحقُّ أَن تَُقوَم ِفيللِه ِفيِه رَِجاٌل يُِحبُّوَن أَن 

يَتَطَهَُّرواْ َواللُّه يُِحبُّ الُْمطَّهِِّريَن"سورة التوبة اآلية 108، و رواه 

أبو سعيد الخدري قال: "دخلت عل رسول الله صل الله عليه 

وسلللم ف بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي املسجدين 

الذي أسس عل التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء ف�ب به 

األرض، �م قال : هو مسجدكم هذا _يقصد مسجد املدينة.

• أنه أحد املساجد الثا�ة التي ل يجوز شّد الرحال إىل مسجد 

إل إليهللا، فعن أب سللعيد الخدري، عن النبللي محمد قال: "ل 

تَُشللدُّ الرحاُل إل إىل �ا�ِة مسللاجَد : مسللجِد الحراِم، ومسجِد 

األقَص، ومسجدي هذا".

• الصللاة فيه تعدل 1000 صللاة ف غيه، فعن أب هريرة عن 

النبي محمد قال: "صاٌة ف مسللجدي هذا، خٌي من ألِف صاٍة 

ف غيِه من املساجِد، إل املسجَد الحراَم".

• فيه جزء يُسللمى بللل "الروضللة املباركة"، يقللول فيها النبي 

محمد: "ما بني بيتللي ومنربي روضة من رياض الجنة، ومنربي 

عل حوض".

• أنه خللي مكان يقصده النللاس، قال النبي محمللد: "خُي ما 

ُركبَت إليِه الرَّواحُل مسجدي هذا والبيت العتيق".

• أن من جاءه بهدف التعلم فهو كاملجاهد ف سللبيل الله، قال 

صل الله عليه وسلللم: "من جاء مسجدي هذا مل يأته إل لخي 

يتعلّملله أو يعلّمه فهو مبنزلة املجاهدين ف سللبيل الله، ومن 

جاء بغي ذلك فهو مبنزلة الرجل ينظر إىل متاع غيه.

كان املسلللمون األوائللل مللن األنصار قبللل الهجللرة النبوية 

يجتمعون ويصلّون ف موضع بوسللط املدينة املنورة واسللمها 

يومئٍذ "يرثب"، حيث كان مصعب بن عمي -املبعوث من النبي 

محمللد ف مكة- يصّل بهم ويعلمهم القللرآن أيضاً، ومن قبله 

كان أسللعد بللن زرارة يصل بهم، وكانللت األرض التي يصلّون 

عليها عبارة عن مرباد "موقف اإلبل ومحبسها"، لغامني يتيمني 

هم سهل وسهيل ابنا عمرو وكانا ف ِحجِر أسعد بن زرارة.

وف الهجللرة النبوية، عندما قدم النبللي إىل املدينة املنورة، 

بركللت ناقته ف ذلللك املوضع الذي كان األنصللار يصلّون فيه، 

وقللال: "هللذا املنزل إن شللاء الله"، فدعا الغامني فسللاومهم 

باملربللد ليتخذه مسللجداً، فقال: "بل نهبه لك يا رسللول الله"، 

فللأىب أن يقبله هبة حتللى ابتاعه منهم، ودفللع مثنها أبو بكر. 

فأّسللس النبي املسجد ف شهر ربيع األول سللنة 1 هل املوافق 

622، وكان طوللله يومئللٍذ ما يقارب 35 مللتاً، وعرضه 30 مت، 

فتكللون مسللاحته 1050 متاً مربعاً، وكان سللقفه بارتفاع 2.5 

متاً تقريباً. وكانت أعمدة املسللجد من جذوع النخل وسقفه 

من الجريد النخيل، وأساسلله من الحجللارة، وجداره من اللنب 

-الطوب النيء الذي مل يُحرق بالنار-، وجعل وسللطه رحبة أي 

سللاحة. وجعل للمسجد 3 أبواب: باب الرحمة ويُقال له باب 

عاتكة "ف جهة الغرب"، وباب عثمن ويُسمى اآلن باب جربيل 

الللذي كان يدخل منه النبي محمد "ف جهة الرشق"، وباب ف 

املؤخرة "ف جهة الجنوب"، وجعل قبلة املسجد لبيت املقدس، 

وملا تحّولت القبلة للكعبة ف السنة 2 هل، ُسّد الباب الذي كان 

ف املؤخرة وفُتح باب ف مواجهته ف الجهة الشللملية. وكذلك 

بنى بيتني لزوجتيه عائشة بنت أب بكر وسودة بنت زمعة.

وبعد غزوة خيرب ف شللهر محرم سللنة 7 هل املوافق 628، 

وبسللبب ازدياد أعداد املسلمني ف املدينة نتيجة الهجرة إليها 

حتى ضاق املسللجد النبوي باملصلني، عندها قرر النبي محمد 

زيادة مسللاحته، فزاد 20 متاً ف العللرض و15 متاً ف الطول، 

فصارت مسللاحته 2500 متاً مربعاً، وكان عثمن بن عفان هو 

من اشللتى هذه األرض. وبقي املسللجد عل حّده من الجهة 

الجنوبية، ومن الجهة الشللملية كان حللده إىل ما ينتهي إليه 

البناء املجيدي املسقوف اليوم، ومن الجهة الغربية، كان حّده 

األسطوانة الخامسة من املنرب مكتوب عليها "حّد مسجد النبي 

صل الله عليه وسلم "، وكان ارتفاع سقفه تقريباً 3.5 متاً.

وف عام 17 هل وبسللبب كرثة عدد املسلللمني قام الخليفة 

عمر بن الخطاب بتوسعة املسجد النبوي، وكانت أول توسعة 

للمسللجد النبوي منذ بنائه وتوسعته ف عهد النبي محمد،غي 

أنلله جدد األعمدة النخليللة التي نخرت. فلّم تللوىّل عمر أمر 

الخافة بدأ برشاء البيوت حول املسللجد لتوسعته، إل حجرات 

أمهات املؤمنني، وبدأ عمر بتوسللعته فبنى أسللاس املسللجد 

بالحجللارة إىل أن بلللغ حوايل متان، فزاد مللن جهة القبلة إىل 

الرواق املتوسللط بني املصل النبوي واملصللل العثمين، وذلك 

نحللو 5 أمتللار، وزاد من جهة الشللمل 15 مللتاً، ومن الجهة 

الغربية 10 أمتار، ومل يزد من الجهة الرشقية شيئاً. فصار طول 

املسللجد من الشللمل إىل الجنوب 70 مللتاً، وعرضه 60 متاً، 

وارتفاع سللقفه 5.5 متاً تقريباً. وجعل له سللتة أبواب: الثا�ة 

القدمية، وفتح "باب السللام" ف أول الحائللط الغرب، و"باب 

النساء" ف الحائط الرشقي، وباب ف الحائط الشميل.

وقام الخليفة الراشللد عثمن بن عفان بتوسللعة املسللجد 

النبوي ف شللهر ربيع األول سللنة 29 هل املوافق 649، وانتهى 

منه ف أول شهر محرم سنة 30 هل، فكان عمله 10 أشهر. وأما 

مقللدار الزيادة، فقللد كانت ف الجهة الجنوبيللة 5 أمتار وهو 

منتهى الزيادات من هذه الجهة حتى اآلن، وف الجهة الغربية 

زاد 5 أمتار أخرى وهو األسللطوانة الثامنة من املنرب، وزاد من 

الجهة الشللملية 5 أمتللار أيضاً. وبناه من الحجارة املنقوشللة 

والجص، وجعل أعمدته من الحجارة املنقوشللة، وُغطّي سقفه 

بخشللب السللاج، وجعل للمسللجد 6 أبواب عل ما كان عل 

عهد عمر. 

ووسللع املسللجد النبوي بعد ذلك مراراً فوسللعه األمويون 

والعباسلليون  واململيمك والعثمنيون �م الدولة السللعودية 

الحديث عل �اث توسعات حتى أصبح املسجد يتسع آللف 

املصلني•
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إعداد:
املقدم طبيب أشرف حسن 

حممد حميدان الزعابي
 استشاري أمراض الرئة                                                  

 مستشفى زايد العسكري

????????

ه��و مرض يؤثر ع��ى الرئتني ويع��اين منه %21 من 

املجتم��ع يف دول��ة اإلمارات، يس��بب الربو ضيق يف 

التنف��س وص��دور صوت يش��به الصفري والس��عال 

خصوصاً أثناء الليل والس��اعات األوىل من الصباح. ال 

يعرف سبب واضح لإلصابة بهذا املرض ولكن يعتقد 

بأن له عالقة بعوامل وراثية.

• كيف تستطيع معرفة تأثرك مبرض الربو؟

قد يكون من الصعب تش��خيص وج��ود مرض الربو 

خصوص��اً عند األطفال تحت س��ن الخامس��ة. يقوم 

الطبي��ب بتقييم عمل الرئة ومدى وجود حساس��ية 

لبعض املثريات البيئية ويؤدي هذا البحث إىل التأكد 

من وجود الربو.

خالل هذا الفحص يس��أل الطبي��ب عن األعراض 

الت��ي تصاحب مرض الربو كالُس��عال، ضيق التنفس 

بعد اإلجهاد كالتامرين الرياضية أو العسكرية، صفري 

أثناء التنفس، وظاهرة اس��تمرار أعراض الزكام ملدة 

• عدم الحاجة للذهاب إىل غرفة الطوارئ.

• ما الذي يسبب أزمة الربو؟

تح��دث أزمة الرب��و عند التع��رض ملث��ريات الربو، 

وتختل��ف هذه املثريات من ش��خص إىل آخر ومنها: 

دخان الس��جائر، الغبار، التل��وث، الرصاصري، العفن، 

العشب.

• كيف يتم عالج مرض الربو؟

يتم السيطرة عى مرض الربو باإلبتعاد عن املثريات 

املس��ببة ألزمات الربو واتباع إرشادات الطبيب بأخذ 

ال��دواء بطريقة صحيحة حي��ث يواجه بعض املرىض 

صعوبة يف اس��تخدام البخاخات بالش��كل املطلوب. 

هناك نوعني مختلفني م��ن أدوية الربو، النوع األول 

يس��تخدم أثناء األزمات فقط مث��ل الفينتولني النوع 

الذي يستخدم بصفة يومية ملنع حدوث األزمات.

من املؤسف أن نعرف بأن %50 من مرىض الربو يف 

دولة اإلمارات ال يقومون باستخدام أدويتهم بصورة 

منتظمة ويؤدي ذلك إىل ارتفاع نسبة الزيارات لقسم 

الطوارئ والحاجة إىل الدخول للمستشفى•

تزيد عن عرشة أيام يف مرض الربو.

كام سيقوم الطبيب بالسؤال عن وجود أفراد آخرين 

م��ن العائلة مصاب��ني بالربو أو الحساس��ية. وس��وف 

يش��مل فحص الطبيب تقييم لوظائف الرئة عى جهاز 

الحاس��وب حيث يطلب من الش��خص أن ينفخ الهواء 

للخارج بعد أخذ نفساً عميقاً.

• ما هي أزمة الربو؟

تشمل أزمة الربو صعوبة يف التنفس والسعال وضيق 

يف الصدر والصفري وتح��دث يف القصبات الهوائية يف 

كال الرئتني.

تتفرع القصبات الهوائي��ة ويصغر حجمها كأفرع 

الشجرة، وتؤدي أزمة الربو إىل تضيق هذه القصبات 

وامتالئه��ا باإلف��رازات املخاطي��ة مام ق��د يؤدي إىل 

انسدادها.

ميك��ن ملريض الرب��و تجنب أزم��ة الرب��و بإتباع 

إرش��ادات الطبيب والتنب��ه إىل العالمات التحذيرية 

م��ن اقرتاب أزمة الربو، والوصول إىل حالة اس��تقرار 

وس��يطرة عى الرب��و. وتتضح حالة االس��تقرار هذه 

الوصول إىل النقاط التالية:

• اختفاء أعراض الربو املذكورة سابقاً.

• القدرة عى النوم بدون تقطع يسبب السعال.

• القدرة عى مامرسة كافة األنشطة الرياضية.
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الربدقـــــــــــــــوش أو املردقـــــــــوش

 الطــــــــــب البديــــــل

عش��بة الربدق��وش أو املردقوش من األعش��اب الطبية 

املس��تخدمة من��ذ القدم، وهو م��ن فصيل��ة النباتات 

العطري��ة، وتنت��رش يف منطقة حوض البحر املتوس��ط، 

ويتميز بالطع��م الحلو الالذع، كام يُطلق عليه أس��امء 

أخ��رى يف مناط��ق مختلف��ة م��ن العامل الع��ريب مثل : 

مردقوش، مرقوش برى، مردكوش، مرزنجوش، السمسق، 

الزع��رت الربي، الع��رْتَة، املْرو، ريحان ال��رب، حبق الفتى، 

العبقر، الصعرتي، ويعرف يف اململكة العربية السعودية 

باس��م الدوش أو الوزاب، ولقد اس��تخدم الربدقوش يف 

العرص اليوناين كرمز للسالم والتوازن النفيس والسعادة 

كام استخدم يف صناعة أطواق الورد. 

اس��تخدام الربدقوش للتخس��يس أكرث فائدة من الشاي 

األخرض: 

تش��ري الكثري من األبحاث التي أجريت حول الربدقوش 

والش��اى األخرض إىل أن الربدقوش للتنحيف أكرث فائدة 

من الش��اي األخرض خصوًصا للراغب��ني يف التخلص من 

الس��منة، حيث إنه يقوم بالدور الذي يقوم به الش��اي 

األخرض.

فوائد الربدقوش للربد

يع��د مرشوبً��ا رائًعا ملقاوم��ة نزالت ال��ربد واألنفلونزا، 

كام يستخدم يف عالج الس��عال، حيث يعمل عى إزالة 

االحتقان ويقي من العدوى الفريوسية والتهاب القصبة 

الهوائية والجيوب األنفي��ة وكذلك الصداع كام يخفف 

من التهاب الحنجرة والبلع��وم، وهو عالج فعال للربو 

أيًضا.

فوائد الربدقوش للجهاز الهضمي 

 يعم��ل الربدقوش عى تحس��ني أداء الجه��از الهضمي، 

حيث يس��اعد عى عملي��ة الهضم بص��ورة أفضل عن 

طريق إفراز إنزميات هاضمة، كام يحس��ن من الشهية 

ويخفف الش��عور بالغثيان، ويساعد عى التخلص من 

انتف��اخ البطن والتقلي��ل من الغ��ازات، ويلطف من 

تش��نجات املعدة والتقلصات املؤملة، ويعالج اإلسهال، 

ويعمل كملني لحاالت اإلمس��اك املزمنة، ويعمل عى 

عالج القولون. 

فوائد الربدقوش ألمراض القلب واألوعية الدموية :

 يعترب الربدقوش مقويًا لعضلة القلب، كام أنه يس��اعد 

عى تقليل الكوليس��رتول، والحد من تصلب الرشايني، 

كام يس��اعد زيت الربدقوش عى تحس��ني أداء الدورة 

الدموي��ة وتخفي��ض ضغط ال��دم، ويقل��ل من خطر 

اإلصابة بالجلطات. 

فوائد الربدقوش ملرىض السكري:

 أثبتت الكثري م��ن األبحاث العلمية أن للربدقوش أثرًا 

كبريًا يف مرض الس��كري، حيث إنه يساعد عى خفض 

نسبة السكر يف الدم، وذلك نتيجه الحتوائه عى زيوت 

تعمل عى زيادة ذلك األثر.

 فوائد الربدقوش للحمل والرضاعة و للمرأة يف الدورة 

الشهرية 

يس��تخدم الربدق��وش املغ��ي لتهدئ��ة آالم الطم��ث 

والتقليل من تقلبات املزاج الناتجة عنه. – يس��تخدم 

الربدقوش املغي كُمدرٍّ طبيعي للحليب عند الرضاعة. 

– يس��تخدم يف تنظي��م ال��دورة الش��هرية والحد من 

آالمها، حي��ث يعمل عى تنظيم هرم��ون الربوالكتني 

املسئول عن انتظام الدورة الشهرية وإدرار الحليب. 

فوائد الربدقوش ملرىض الكبد 

يعم��ل الربدقوش عى حامية خالي��ا الكبد من التلف، 

وعليه فإنه يعمل عى الوقاية من مرض تليف الكبد. 

مرض نقص الرتوية الدموية 
للقلب )النوبة القلبية(

يسمى ايضا مرض الرشيان التاجي ويتميز بنقص الرتوية 

الدموية لعضلة القلب. م��رض الرشيان التاجي هي حالة 

يتم فيها ترس��ب الدهنيات عى الجدار الداخي للرشايني 

التاجي��ة، إن تراكم هذه الدهني��ات تدريجياً وبطرقة غري 

منتظم��ة يف األفرع الكبرية للرشيانان التاجيان الرئيس��يان 

واللذان يطوق��ان القلب ويعتربان املصدر الرئييس للرتوية 

الدموية للقلب يؤدي اىل تضييق وتيبس تلك الرشايني.

هذا ي��ؤدي اىل نقص تروية األكس��جني لعضلة القلب 

والذي يتنج عنه تدمري يف عضلة القلب.

إن الخطورة تزيد مع العوامل التالية:

تقدم العمر• 

التدخني • 

ارتفاع كوليسرتول الدم• 

ارتفاع سكري الدم• 

ارتفاع ضغط الدم• 

الجنس )الذكور اكرث من اإلناث(• 

الس��رية املرضية العائلية )اق��ارب مصابني بنقص • 

الرتوية الدموية(

االعراض والعالمات:

آالم حادة يف منطقة الصدر• 

صعوبة التنفس• 

التعرق• 

األرق وعدم االستقرار• 

أحيانا غثيان واالستفراغ• 

التشخيص:

يعتمد تش��خيص امل��رض عى فحص تخطي��ط القلب 

والفحوص��ات املخربي��ة لل��دم وفحص الجه��د  باإلضافة 

لقس��طرة رشايني القلب التاجية وعليه فإن العالج يعتمد 

عى ش��دة األعراض وخطورة الحال��ة والتي يتم تحديدها 

من قبل الطبيب املعالج.

العالج الغري دوايئ:

•     التوق��ف عن التدخني: حاول التوقف عن التدخني 

واذا كان هن��اك ش��خص يف مكان اقامت��ك مدخن فحاول 

تش��جيعه عى ترك التدخني. نحن نعلم أنها خطوة صعبة 

ولكن نحن عى استعداد ملساعدتك.

•     اختي��ار الغذاء املتوازن: الغذاء الصحي هو العامل 

املس��اعد يف صد امراض رشايني القل��ب، ان نوعية وكمية 

الغذاء تؤثر عى عوامل الخطورة األخرى مثل كوليس��رتول 

الدم، ضغط الدم، سكر الدم، وزيادة الوزن.

اخرت الغ��ذاء الغن��ي بالفيتامينات، املع��ادن، األلياف 

واخرى ذو قيم��ة غذائية ولكن قليلة الطاقة )الس��عرات 

الحرارية / الكالوري( مثل الخرضوات، الفواكه، الغذاء ذو 

ألياف عالية، والطعام عديم أو قليل الدسم.

•     ان تراك��م الده��ون يف رشايني القلب قد يؤدي اىل 

نوبة قلبية حادة.
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شؤون قانونية

إن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت وال تزال تعمل 

ع��ى رضورة حامي��ة كرامة اإلنس��ان وحقوق��ه يف جميع 

الظروف سواء يف زمن الس��لم أو أثناء النزاعات املسلحة، 

ومع االنطالقة املباركة لالتحاد عام 1971م تدعمت مكانة 

حقوق اإلنس��ان وتعززت بأن أصبح��ت قيمة جوهرية يف 

امل��روع املجتمعي للقيادة الرش��يدة، ويف ه��ذا االتجاه 

أسس��ت دولة اإلم��ارات لفهم ش��امل متكام��ل لحقوق 

اإلنس��ان قام عى أس��اس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

واملعاهدات الدولية املختلفة ، وأصبحت حقوق اإلنس��ان 

يف العهد الجديد تقوم عى س��يادة الشعب وعلو الدستور 

والتضامن الوطني.

وع��ى صعيد القانون الدويل اإلنس��اين تجدر اإلش��ارة 

إىل أن دول��ة اإلم��ارات صادقت عى معظ��م االتفاقيات 

واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان عامًة وبالقانون 

الدويل اإلنس��اين خاصًة، إذ يشكل اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنس��ان لع��ام 1948 منهجاً اس��تمدت من��ه تريعاتها 

الدس��تورية، وتواصل اإلمارات س��عيها من أجل أن تصبح 

ثقافة حقوق اإلنسان س��لوكاً ومامرسة يومية ، إمياناً منها 

ب��أن العمل من أجل حقوق اإلنس��ان هو واجب مقدس، 

ودعت املجتمع الدويل إىل بذل مزيد من الجهود من أجل 

ترسيخ حقوق اإلنسان وتفعيل النصوص واملواثيق الدولية 

ذات الصل��ة بعيداً عن خدمة مصالح معينة أو التعامل يف 

شأنها مبكيالني حتى تحفظ الكرامة لكافة الشعوب وتصان 

حقوق اإلنسان يف كل زمان ومكان.

ولق��د أثر الع��رف والتعامل بني الدول كث��را يف تطور 

أنظمة طرق الحرب ووس��ائلها وأدى ذلك كله إىل صياغة 

أحكام دولية مبوجب اتفاقيات بني الدول تتعلق بوس��ائل 

القتال، وغن��ي عن البيان أن دولة اإلم��ارات تبذل جهود 

يف اتجاه��ات عدي��دة للعمل عى تجس��يد قواعد حامية 

املمتل��كات أثن��اء النزاعات املس��لحة ع��ى أرض الواقع ، 

فقد قامت الدول��ة بدايًة بالتصديق عى اتفاقيات جنيف 

األربع لع��ام 1949م وبروتوكوليها اإلضافيني لعام 1977م 

املتضمنة قواعد لحامية املمتلكات أثناء النزاعات املسلحة 

، كام قامت بإصدار مرسوم اتحادي رقم )90( لسنة 2005 

يف ش��أن انض��امم الدول��ة إىل اتفاقية حامي��ة املمتلكات 

الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام 1954م ، حرصاً منها عى 

حامية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة ألنها من 

املوضوعات ذات األهمية مبكان يف عرصنا الحارض.

ومام ال ش��ك في��ه أن حامية املمتل��كات الثقافية التي 

تش��كل القي��م الثقافي��ة والتاريخية والروحية للش��عوب 

ال تقل أهمي��ة عن حامية الكيان املادي لإلنس��ان، وذلك 
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الرتباط ه��ذه املمتلكات باإلنس��ان باعتبارها معربة عن 

كيان��ه الثقايف والحضاري، فضالً ع��ن ذلك تم إصدار قرار 

ع��ن مجلس ال��وزراء عام 2004م بإنش��اء لجن��ة وطنية 

للقان��ون الدويل اإلنس��اين مهمتها التنس��يق بني الجهات 

واملؤسس��ات املختلفة داخ��ل الدولة لتنفيذ أنش��طة يف 

مجال التعريف بالقانون الدويل اإلنساين وتعريف رشائح 

املجتمع بالجوانب األساس��ية ل��ه، وتعد اللجنة من أوائل 

اللجان التي أنش��ئت عى املس��توى العريب ، وتم اعتامد 

الدول��ة كمرك��ز إقليم��ي لتدريب الدبلوماس��يني العرب 

يف مجال القانون الدويل اإلنس��اين، حي��ث أخذت الدولة 

عى عاتقها مهم��ة نر وتطبيق أح��كام القانون الدويل 

اإلنس��اين بالتعاون مع اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر، 

ويتلقى املش��اركون محارضات تعريفية مبب��ادئ القانون 

الدويل اإلنساين يف املجاالت القانونية والجنائية والنزاعات 

املس��لحة، ومن ب��ني املوضوع��ات التي تحظ��ي باهتامم 

اللجن��ة الوطنية للقانون الدويل اإلنس��اين لدولة اإلمارات 

موضوع��ات حامية املمتل��كات أثناء النزاعات املس��لحة 

لتعريف املشاركني سبل تفعيل هذه الحامية عى املستوى 

الدويل واملحيل .

وم��ن جهود الدول��ة يف مجال حامي��ة املمتلكات أثناء 

النزاعات املس��لحة يف الجانب التريعي ، أنها أدرجت يف 

نصوصها الجزائية حامية لتلك املمتلكات سواء كانت عامة 

أم خاصة فقد تضمنت املادة )424( من قانون العقوبات 

االتح��ادي رقم 3 لس��نة 1987 وتعديالته عقوبة لكل من 

ه��دم أو أتلف ماالً مملوكاً للغر ثابتاً كان أو منقوالً جعله 

غر صالح لالستعامل أو عطله بأية طريقة، والبني من هذه 

امل��ادة أنه ال يتحتم أن يكون اله��دم أو اإلتالف تاماً ، بل 

يجوز أن يكون جزئياً وكذلك تتحقق هذه الجرمية بإتالف 

مال الغر الثابت أو املنقول.

ومل تتوق��ف الدول��ة عن��د ه��ذا الحد ، ب��ل أصدرت 

املرس��وم بقانون اتحادي رقم )10( لس��نة 2009م بش��أن 

قانون العقوبات العس��كرية وتعديالته ، وأخضع ألحكامه 

منتس��بي القوات املس��لحة وغرهم من األشخاص الذين 

يرسي يف ش��أنهم ه��ذه األح��كام ، وفرض عليه��م التزام 

بحامي��ة املمتلكات أثناء خدمة املي��دان ، حيث تضمنت 

املادة )22( من ذات املرس��وم بقان��ون اتحادي املار ذكره 

عقوب��ة لكل من أتلف عمداً أم��الكاً أو جعلها غر صالحة 

لالس��تعامل بدون أمر من قائده أو الس��لطات العسكرية 

املختص��ة، وكذلك لكل من اقتحم عنوة أي منزل أو مكان 

بقصد النه��ب ، ويتبني من خالل ه��ذه املادة أن املرع 

العقيد حقوقي
حممد علي سعيد الظنحانــــــــــــي

رئيس حمكمة اجلنح العسكرية
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بس��ط حامية خاصة عى املمتلكات بشكل مطلق، حيث 

أن لف��ظ املمتلكات قد جاء عى إطالقه من حيث نوعها ، 

ولذلك فإذا كانت األمالك تش��مل األرايض واملباين وجميع 

أن��واع املمتل��كات الثابت��ة ، إال أنه ميك��ن أن تنرصف إىل 

األمالك الثابتة واملنقولة وغر اململوكة للقوات املس��لحة، 

واإلهالك الوارد بالنص يعن��ي إهالك اليشء هالكاً كلياً أو 

جزئياً أو إفساده بشكل كيل أو جزيئ.

ولق��د قام��ت دولة اإلم��ارات ب��دور كب��ر يف حامية 

املمتلكات عى مس��توى العامل، ويتضح ذلك جلياً مبا تقوم 

به يف اليم��ن، حيث مثن الرئيس اليمن��ي عبدربه منصور 

هادي الجهود الحثيثة للدولة يف عمليات التحرير وإعادة 

البن��اء، حيث كان لها دور بارز يف حامية وتأهيل عدد من 

املدارس واملستش��فيات وتقديم خدمات املياه والكهرباء 

وإع��ادة الحياة إىل عدن واملحافظات املجاورة لها، وكذلك 

تبنت دول��ة اإلمارات إعادة بناء جرس الس��الم يف منطقة 

النقب��ة يف املديري��ة، وقد ذكرت ش��بكة اإلغاث��ة العاملية 

التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنسانية 

أن هيئ��ة الهالل األحمر اإلمارايت أطلقت أكرب حملة إلغاثة 

10 ماليني مترضر ميني بتوجيهات من رئيس دولة اإلمارات 

حفظه الله.

يذك��ر أن الدولة قامت بالعدي��د من املبادرات لحامية 

املدنيني وتخفيف معاناة ضحايا النزاعات املس��لحة دون 

أي متيي��ز يف مختلف بق��اع العامل، باإلضاف��ة إىل جهودها 

املتواصل��ة يف تقدي��م املس��اعدات اإلنس��انية يف حاالت 

الكوارث والحوادث من خالل هيئاتها ومؤسس��اتها كهيئة 

الهالل األحمر وغرها من املؤسس��ات الحكومية واألهلية 

من أج��ل إرس��اء دعائم الس��لم واألمن واح��رام حقوق 

اإلنسان.

وجدير بالذكر أن السياسة التي انتهجتها دولة اإلمارات 

ساهمت بش��كل كبر يف تعزيز مكانة دولة اإلمارات عى 

املس��توى اإلقليمي والعاملي، كام عززت من أمنها الوطني 

بتفاديه��ا العدي��د من األح��داث واألزم��ات، منوهني إىل 

الحكم��ة والدور الس��يايس الذي لعبه الش��يخ زايد رحمه 

الله، ومل تقف السياسة الخارجية لدولة اإلمارات عند هذا 

املس��توى بل استمرت إىل مس��تويات كبرة بفضل الله ثم 

بفضل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة حفظه الله من خالل اس��تمرار التعاون مع 

بعض ال��دول العربية والش��قيقة، ومد ي��د العون للدول 

املحتاجة ومس��اندة املنظ��امت الدولي��ة يف كل ما يخدم 

األمن والسالم اإلقليمي والدويل•

استشارة قانونية

ما هي جرمية الفرار من  اخلدمة العسكرية؟

         حقـــوق ذوي اإلعـــاقـــة

جرمي��ة الف��رار ال��واردة يف املادة "23" من املرس��وم 

بقانون اتحادي رقم "10" لسنة 2009 بشأن العقوبات 

العسكرية وتعديالته.

تعريفه��ا.. ورد تعريف جرمية الف��رار يف املادة "30" 

من الق��رار رقم 23 لس��نة 2008 الص��ادر عن نائب 

القائد األعى للقوات املس��لحة بشأن إصدار الالئحة 

االنضباطية يف القوات املسلحة.

والتي تنص عى:

• يعت��رب يف زمن الس��لم فاراً من الخدم��ة يف القوات 

املس��لحة كل عسكري تغيب دون إذن عن قيادته أو 

وحدت��ه، أو عن املكان الواج��ب التواجد فيه، وذلك 

بعد أن متيض عى غيابه مدة تزيد عى تس��عني يوماً 

متصلة.

• يعترب يف زمن العمليات الحربية فاراً من الخدمة كل 

• الطف��ل هو اللبنة األوىل لبناء إنس��ان املس��تقبل، 

فه��و يحتاج إىل إع��داده بالربي��ة الصحيحة، وتوفر 

م��ا يحتاجه إليه من منو فك��ري ونفيس واإلحاطة به 

من الرعاية واالهتامم والشعور باألمن، ثم يبدأ يبني 

بداخل��ه الثقة بالنفس واكتس��اب الصفات واألخالق 

من األرسة املحاطة به.

• صاح��ب االحتياجات الخاصة كل ش��خص مصاب 

بقص��ور أو اخت��الل كيل أو جزيئ ش��كل مس��تقر أو 

مؤقت يف قدراته الجس��مية أو الحسية أو العقلية أو 

التواصلي��ة أو التعليمية أو النفس��ية إىل املدى الذي 

يقلل من إمكاني��ة تلبية متطلباته العادية يف ظروف 

أمثاله من غر ذوي االحتياجات الخاصة.

حقـوق الطفل / حقوق ذوي االحتياجات الخاصة.

1.  تربية األبناء واالهتامم بهم ورعتيتهم.

2.  العدل بني األوالد.

3.  معاملة األبناء بالرفق واللني.

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

1.  الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل.

2.  حق التعليم. 

3.  فرص العمل. 

4.  الحياة العامة والثقافية والرياضية والرفيهية. 

5.  البيئة املؤهلة.

الضــرر عىل الطفل.

1.  الحضانة. 

2.  الرؤية. 

3.  النفقة. 

4.  التعليم. 

5.  معاملة األبناء بالرفق واللني.

أنــواع العنف عىل الطفل.

1.  العنف الجسدي. 

2.  العنف النفيس. 

3.  العنف اللفظي. 

4.  العنف الجنيس.

عسكري تغيب دون إذن أو عذر عن املكان الواجب 

التواجد فيه بعد انقضاء أربع وعرين ساعة عى بدأ 

الغياب إذا كان داخل الدولة، وإذا كان خارج الدولة 

بعد انقضاء ست وثالثني ساعة.

• يعت��رب يف زمن العمليات الحربي��ة فاراً من الخدمة 

كل عس��كري تغي��ب دون إذن أو عذر ع��ن املكان 

الواجب التواجد فيه بسفره إىل خارج الدولة أو تخيل 

عن قيادته أو وحدته أثناء تواجدها خارج الدولة.

العقوبة:

يعاقب بالس��جن كل من ارتكب الجرمية أثناء خدمة 

امليدان. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة 

أش��هر وال تزيد عى سنتني إذا ارتكب الجرمية يف غر 

خدمة امليدان.



من الذاكرة

وافق املجلس التنفيذي برئاس��ة صاحب الس��مو الفريق الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد ورئيس 

املجلس عىل قانونني: األول بش��أن معاش��ات ومكافآت التقاعد العس��كري بالنسبة للعسكرين من 

مواطن��ي دول��ة اإلمارات العربية املتحدة ومواطني قطر والبحري��ن وعامن العاملني يف قوات دفاع 

أبوظبي واملديرية العامة للرشطة. وتضمن هذا القانون 51 مادة، ويش��تمل عىل خمسة أبواب عىل 

النحو التايل:

• الخاضعون ألحكام القانون ونسب االستقطاع.

• معاشات التقاعد.

• سقوط أو وقف الحق يف املعاش.

• أحكام عامة ومؤقتة.

• مكافآت التقاعد.

كام أصدر صاحب الس��مو الفريق الش��يخ خليفة ب��ن زايد نائب حاكم أبوظب��ي والقائد العام 

لقوات دفاع أبوظبي املرسوم األمريي رقم 5 لسنة 1976 بتعديل سلم الرواتب لقوات دفاع أبوظبي 

والرشطة، ويقيض هذا التعديل برفع الرواتب األساس��ية لش��اغيل الرت��ب املختلفة من "عقيد" إىل 

"حارس" مبقدار 250 درهام شهرياً إبتداًء من أول يناير 1976.

س��مو الش��يخ خليفة بن زايد يس��تقبل وزير 

الخارجية الس��عودي الذي حمل رسالة خاصة 

م��ن جاللة امللك خالد إىل س��مو الش��يخ زايد 

رئيس الدولة.

فرباير 1976

شمل سمو الشيخ سلطان بن زايد نائب القائد 

الع��ام لقوات دف��اع أبوظبي برعايت��ه تخريج 

دفعة جدي��دة من الجنود األغ��رار... وذلك يف 

حفل أقيم عىل أرض كتيبة التدريب يف العني.

عاد إىل أرض الوطن سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 

حاكم الشارقة بعد انتهاء زيارته الرسمية إىل الصومال.

معاشات ومكافآت التقاعد العسكري وتعديل رواتب الدفاع والرشطة

العدد 55 - فرباير 1976

أخبار فرباير 1976

االفتتاحــية

مقابالت سمو الشيخ خليفة

عودة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 

تخريج دفعة جديدة من اجلنود األغرار
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خليفة يشهد تخريج دفعة جديدة من كلية زايد العسكرية 
فرباير 1997

 محمد بن زايد يتفقد قوات االمارات يف الكويت-فرباير1991

تخريج دورة تاسيسية ضباط مشاة ايٓل مدرسة املشاة - 2002افتتاح الدورة األوىل ملدريب الخاميس فرباير  2004

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشــاهدة عــى الزمن ومســرة 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

تخريج مرشحي كلية زايد العسكرية 
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          حممد بن راشــد آل مكتوم

1. أذكر ركائز العالقات الثنائية اإلماراتية الصينية؟
2. يف أي عام تم تأسيس العالقات الدبلوماسية بني اإلمارات والصني؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق )528( هي: 
 - الس���ؤال األول: انضمت دولة اإلمارات العربية املتح��دة إىل التحالف الدويل ضد تنظيم داعش 

عام 2014.

 - الس�ؤال الثاين: اتخذت دولة اإلمارات سلسلة من التدابري الترشيعية والقانونية الهادفة إىل تعزيز 

مكافحته��ا لإلره��اب وهي: أ. قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية    ب. أصدر صاحب الس��مو رئيس 

الدولة قانون إتحادي رقم 9 لس��نة 2014 يف شأن مكافحة جرائم غسيل األموال.  ج. انضمت دولة 

اإلم��ارات إىل كل اإلتفاقيات والصكوك الدولية املتعلق��ة مبكافحة الظاهرة الخطرية التي تهدد أمن 

العامل.

 الفائزان:
1. هالة ذيك عبد الحليم          2. رنا أحمد محمود

مسابقة العدد )529(

ومضــات...

تقول حكم��ة هندية: "أنت اليوم حيث أتت أفكارك وس��تكون غدا حيث 

تأخ��ذك أف��كارك"، حيث إن األفكار تتحول إىل مش��اعر ثم إىل س��لوك، ولكن 

كلام بدأ اإلنس��ان بالتفكري اإليجايب س��يعاين من هجوم األفكار السلبية عليه، 

وللتخلص من األفكار الس��لبية وتحويلها إىل إيجابية تقدم املستشارة األرسية 

والرتبوية نيفني جعفر 10 حلول هي:

1: راقب أفكارك دامئا وقم بإقصاء كل فكرة سلبية يف بداية ظهورها، وال تسمح 

لعقلك باالنشغال بها بل استبدلها بفكرة إيجابية رسيعا.

2: حدد دامئا أهدافك واش��غل نفس��ك بالتفكري يف طرق الوصول إليها وكيفية 

تحقيقها، فالفراغ يغذي األفكار السلبية.

3 : اش��غل تفكريك بالتعرف عىل مميزاتك ونقاط  قوتك وكيف تس��تفيد منها 

يف تحقيق أهدافك.

4: احرص عىل أن تصادق اإليجابيني وابتعد عن الس��لبيني واش��رتك ىف دورات 

تدريبية تعلمك فن النجاح والتفكري اإليجايب.

5 : ساعد الفقراء واملحتاجني فلذلك أثر إيجايب كبري عليك.

6 : كن متفائال دامئا.

7: احرص يوميا عىل إيجاد وقت لالسرتخاء والتأمل والهدوء فذلك يساعد عىل 

التوازن النفيس والسالم الداخيل.

8: سامح كل من أساء إليك.

9 : ال تحسد أحدا أو تحقد عىل أحد، فبدال من ذلك ادرس واسأل كيف وصلوا 

لهذا النجاح وسري عىل خطاهم تصل مثلهم.

10: اخت��م يومك بكتابة كل األحداث اإليجابية التي حدثت اليوم، وكل نقاط 

قوتك التى اكتشفتها ىف نفسك أو تذكرتها.

10 حلول تخلصك من 
األفكار السلبية 
و جتعلك إيجابيًا

حدث يف  مثل هذا الشهـر

ش��هد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  ومعايل جونغ 

هون��غ وون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية مراس��م التوقيع 

عىل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين.

2014-02-28

القائد األفضل هو الذي يستمع 
لغريه بشكل أفضل...

 توقي��ع عدد من االتفاقي��ات ومذكرات 

07-02- 2015 "درع التميز" للش��يخة فاطمة تقديراً من 

اإلتحاد العام للمنتجني العرب

كرم اإلتحاد العام للمنتجني العرب سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك مبنحها " درع التميز" تقديراً لجهود سموها الكبرية يف 

خدمة املجتمع املدين وجملة مش��اريعها التنموية يف مرص ودورها الريادي يف دعم كل ما 

يتعلق ببناء اإلنسان وتنفيذ املبادرات التي تهدف إىل تشجيع ودعم األنشطة اإلنسانية.

تقدم صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

والفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان 

املسرية الوطنية االحتفالية التى انطلقت من قرص املنهل 

ىف العاصمة ابوظبي باتجاه قرص الحصن وس��ط املدينة.

مهرجان قرص الحصن2013-02-28

التفاهم بني االمارات وكوريا الجنوبية
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تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ومتابعة 

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة 

الغربية افتتح س��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 

األمن الوطن��ي نائب رئيس املجلس التنفي��ذي إلمارة أبوظبي 

حديق��ة املرشف املركزي��ة التي تعد م��ن أكرب وأقدم 

الحدائق يف العاصمة أبوظبي.

وأش��اد س��موه مب��رشوع حديق��ة امل��رشف املركزية 

ومبتك��رة  جدي��دة  مراف��ق  م��ن  يتضمن��ه  مل��ا 

منوه��اً بأهمي��ة مث��ل ه��ذه املش��اريع الس��ياحية 

أبوظب��ي  "رؤي��ة  إرس��اء  والتزييني��ة ىف  والرتفيهي��ة 

2030" من خالل حامية البيئة وتقديم خدمات مميزة 

لجميع سكان اإلمارة وانطالقا من الحرص عىل االرتقاء 

باملش��هد الحضاري والجاميل للعاصم��ة أبوظبي التي 

تزدهر يوما بعد يوم بإنجازاتها االقتصادية والثقافية والعمرانية 

واإلنس��انية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليف�������ة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف س��موه أن مواصل��ة تطوير ودعم املش��اريع الرتفيهية 

والس��ياحية التي تسهم يف توس��عة الرقعة الخرضاء واملحافظة 

عىل البيئة تجسد رؤية الراحل الكبري املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان الذي غرس فينا قيم الحفاظ عىل الرتاث وحامية البيئة وحب الطبيعة.

تحظى املرأة اإلماراتية بالدعم الس��خي من ِقبل القيادة الرش��يدة، والس��عي الدائم لتمكينه��ا وتبوئها أعىل املناصب 

ألهمية دور املرأة يف مختلف القطاعات، حيث يرتجم ما وصلت إليه املرأة اإلماراتية اليوم ثقة الشعب والقيادة باملرأة 

اإلماراتية ودعمها يف املجاالت كافة.

وتتطلع دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل أن تعم مس��رية متك��ني املرأة مختلف بلدان الوطن العريب، وأن يتم تفعيل 

وتعزيز التعاون يف هذا القطاع للنهوض باملرأة واألرسة العربية بشكل عام.

 @HHShkMohd  

الثقة بناها زايد وإخوانه ويرعاها اليوم خليفة واحلكام واحلكومة، بيتنا 
متوحد، وقلوبنا متوحدة، ورؤيتنا واحدة.. حفظ اهلل اإلمارات وشعبها

س��يدة أعامل إماراتية، املس��ؤولة التنفيذي��ة للعمليات يف 

“مجموع��ة الجاب��ر” يف اإلم��ارات، عض��و يف مجلس إدارة 

املجموعة مبنصب مدير تنفيذي، وهي تدير جميع عمليات 

فروع التعاق��د واإلم��داد والصناعة والتجارة واالس��تثامر 

والعقارات لهذه املجموعة، رئيسة الهيئة التنفيذية ملجلس 

سيدات أعامل أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 عمل��ت الجاب��ر يف وظيفة حكومية منذ ع��ام 1998 حتى 

2005، وخالل مسريتها املهنية شغلت العديد من املناصب 

مثل منصب وكيل مساعد يف دائرة مشاريع البناء يف بلدية 

أبوظبي، ووكيل مساعد للخدمات التقنية يف دائرة األشغال 

العام��ة يف أبوظبي، ويف عام 2009 ف��ازت بانتخابات غرفة 

صناعة وتجارة أبوظبي، وبذلك تكون أول إماراتية منتخبة 

لهذا املركز.

 اختارته��ا مجلة “فوربس” ضمن قامئة أقوى الش��خصيات 

النسائية يف العامل عام 2014، كام حصلت الجابر عىل جائزة 

“امرأة األعامل اإلنش��ائية” وذلك ضمن جوائز “سيتي بيلد 

أبوظبي للتميز” التي تك��رم الجهات واألفراد الذين قدموا 

إسهامات مميزة يف قطاع اإلنشاءات مثل الصحة والسالمة 

ودور امل��رأة يف هذا القطاع، ويف ع��ام 2008 حصلت عىل 

جائ��زة “ام��رأة األعامل له��ذا العام” وذل��ك ضمن جوائز 

“أرابي��ان بيزنس” ألفض��ل االنجازات والش��خصيات لعام 
2008، ك��ام اختارتها مجلة “فورب��س العربية” يف الرتتيب 

الس��ابع ضم��ن قامئة “أكرث نس��اء األعامل تأث��رياً يف العامل 

الع��ريب”، وتم تصنيفه��ا كواحدة من “أكرث نس��اء األعامل 

تأثرياً” وفقاً ملجلة “ميدل ايسرتن اكونيمك دايجست” التي 

تصدرها مؤسسة ميد.

 تحمل الجابر بكالوريوس يف الهندسة املعامرية من جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة 1987.

فاطمة عبيد اجلابر

وجوه من اإلمارات متكيــــن املــــرأة

حديقة املشرف املركزية 

إجنازات املرأة اإلماراتية ترتجم ثقة الشعب والقيادة
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