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بقلم :
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

المنصات الرقمية 
والحروب

يتعاظم الدور الذي يؤديه اإلعالم بشكل 
عام في بلورة الرأي العام لدى األفراد 

والجماعات والشعوب، وتأطير االتجاهات، 
وإرساء األولويات، وصواًل إلى التأثير في 

أنماط السلوك االجتماعي والسياسي 
للجمهور.

ومع ازدهار أنشطة وسائل التواصل االجتامعي، زاد التأثي
يف  الفاعلة  القوى  له  انتبهت  الذي  األمر  وهو  والجامعات،  لألفراد  السيايس  السلوك  يف 
عاملي السياسة والحرب، حيث باتت تخصص جهوداً، وتفرز موارد، وتصوغ اسرتاتيجيات، 

الستخدام تلك الوسائل يف تحقيق أهدافها.
ومع تطور أشكال الحرب، وظهور ما يُعرف بحروب »الجيل الرابع«، والحرب الالمتامثلة، 
والحرب الهجينة، والحروب السيربانية، وحروب الجيل الـ 21، زاد الدور الذي ميكن أن 

تؤديه وسائل التواصل االجتامعي يف عامل الحرب.
إال أنه ينبغي عىل الصحفيون واالعالميون بشكل عام الذين يعتمدون عىل تلك الوسائل 
واألخالقية  املهنية  بالقواعد  يتقيدوا  أن  والنزاعات  الحروب  أماكن  يف  تغطياتهم  خالل 
املناسبة يف هذا الصدد؛ ويف مقدمتها رضورة تحري الدقة، والنسب إىل مصادر واضحة 
كلام أمكن، ووضع األحداث يف سياقها، إضافة إىل التثبت من الصور والفيديوهات وأوقات 
تسجيلها وتصويرها، وتقيص ما إذا كانت قد تعرضت ألي عمليات لتغيي محتواها بغرض 

إحداث تأثي معني غي موضوعي.
ويف كل األحوال فإن االعتامد أحياناً عىل مواقع التواصل االجتامعي يف معرفة ما يجري يف 
أوقات الحروب والنزاعات قد يكون رضورياً يف ظل غياب اإلفادات التي تأيت عرب صحافيني 
محرتفني، لكن هذا االعتامد يجب أن يكون حالً أخياً من جهة، كام يجب أن يتم بحذر 

شديد وبعد تحر وتدقيق شديدين من جهة أخرى.
وسهلت  املسافات،  قرصت  حني  عديدة  فرصاً  االجتامعي  التواصل  وسائل  منحتنا  لقد 
االتصاالت، ونقلت األفكار والصور، وعززت مفاهيم الحداثة، لكن يف مقابل هذه امليزات 
والفرص الكبية ظهرت املخاطر الفادحة؛ ومنها تأجيج النزاعات، والتحريض عىل العنف، 
كأداة  تستخدمها  التي  اإللكرتونية”  “املليشيات  لـ  والخضوع  الكراهية،  وإشاعة خطاب 

للتعبئة والحشد واالغتيال املعنوي أحياناً.
لقد أكدت معايل نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة يف كلمتها الرئيسية يف مؤمتر 
قلة  إن  عىل    املنرصم  الشهر  الدفاع  وزارة  نظمته  الذي   21 الـ  القرن  لحروب  القادة 
الترشيعات الخاصة بضبط عمل املنصات الرقمية تصّعب مهمة وضع حدوٍد لتقييِد آثارها 
السلبية؛ كام أنها تصعِّب يف الوقت نفِسه من القضاء عىل آثارها السلبية، والسيام أنها 
أصبحت تتطور بشكٍل مستمر؛ ولهذا فإنه ال بدَّ من التفكيِ يف آليات مستقبلية للتعامل 
مع هذه املنصات مبا يضمن تفادَي اآلثاِر السلبيِة لها، وأن تكون هناك خطوات استباقية 

لحامية أفكار أجيالنا من املخاطر، وأال نبقى نتعامل بردود األفعال عىل هذه الترصفات.
ستشهد السنوات القليلة املقبلة اختباراً قاسياُ لتلك الوسائل ومستخدميها، فإما أن تستطيع 
اإلخباري واالجتامعي،  أداءها  أخطائها وتعزز  تحد من  الذايت  للتنظيم  أن تطور وسائل 
وإما أن تستسلم للمامرسات الحادة واملنحرفة، فتصبح أدوات للتخريب، وتقويض أركان 

املجتمعات وهز سلمها األهيل والعبث مبقدرات األفراد والدول.



تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي 
في القيادة العامة

للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971

محمد بن زايد
يستقبل أبناء الشهداء 

المتفوقين
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

حاكم ديب "رعاه الله" يف قرص سموه يف زعبيل يوم 

14 اكتوبر املايض سعادة الفريق أول قمر جاويد 

باجوا رئيس اركان القوات املسلحة الباكستانية .

وقد تباحث سموه واملسؤول العسكري الباكستاين 

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم ويل عهد ديب وسمو الشيخ مكتوم بن محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب .. حول عدد 

من القضايا ذات الصلة بتطوير عالقات الصداقة 

والتعاون القامئة بني البلدين والشعبني الصديقني 

ومجمل االوضاع يف املنطقة .

كام تطرق الحديث اىل دور الجالية الباكستانية يف 

محمد  الشيخ  السمو  اشاد صاحب  الدولة حيث 

الجالية  ألبناء  البناء  بالدور  مكتوم  آل  راشد  بن 

والبناء  اإلعامر  مسية  يف  وإسهامهم  الباكستانية 

بشكل فاعل .

بالشكر  جاويد  قمر  أول  الفريق  تقدم  ذلك  واىل 

الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  اىل  والتقدير 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب عىل ما تقدمه دولة 

اإلمارات من مساعدات خيية وانسانية للشعب 

التي  اإلمنائية  املشاريع  غاليا  مثمنا  الباكستاين 

االرايض  الدولة عىل  املختصة يف  الجهات  تنفذها 

الباكستانية بتوجيهات من قيادتها املعطاءة وعىل 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رأسها 

نهيان رئيس الدولة “حفظه الله«.

كام اشاد رئيس اركان القوات املسلحة الباكستانية 

بالتطور املذهل الذي تشهده دولة اإلمارات عىل 

واالقتصادي  الحضاري  بالنمو  منوها  الصعد  كل 

والسكاين الذي تشهده الدولة بفضل حكمة قيادتها 

واملعتدلة  املتوازنة  االنفتاحية  وسياستها  الرشيدة 

اقليميا ودوليا .

اللقاء معايل الفريق ركن حمد محمد ثاين  حرض 

املسلحة وعدد من  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

كبار الضباط .

محمد بن راشد يستقبل رئيس أركان 
القوات المسلحة الباكستانية
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أستقبل 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

املايض  يف قرص  أكتوبر   17 املسلحة يف  للقوات 

قيادة  قائد  توماس  رميوند  أول  الفريق  الشاطئ 

الدولة  يزور  الذي  األمريكية  الخاصة  العمليات 

وبحث  األمرييك  باملسؤول  سموه  ورحب  حاليا. 

البلدين  بني  والتعاون  الصداقة  عالقات  معه 

وسبل تعزيزها وتطويرها وبشكل خاص التعاون 

بني الجانبني يف الشؤون العسكرية والدفاعية. 

وتم استعراض مجمل القضايا اإلقليمية والدولية 

والتطورات الراهنة ذات االهتامم املشرتك. 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

للقوات املسلحة يف أبوظبي معايل فلورنس باريل 

وزيرة القوات املسلحة الفرنسية.

ورحب سموه مبعايل فلورنس باريل والوفد املرافق 

بني  والصداقة  التعاون  عالقات  معها  وبحث  لها 

تعزيزها  فرنسا وسبل  اإلمارات وجمهورية  دولة 

وتطويرها.

كام جرى خالل اللقاء استعراض مجاالت التعاون 

الشؤون  يف  البلدين  بني  املشرتك  والتنسيق 

والوزيرة  سموه  وتبادل  والدفاعية.  العسكرية 

القضايا  مجمل  حول  النظر  وجهات  الفرنسية 

يف  الراهنة  واملستجدات  املشرتك  االهتامم  ذات 

تحقيق  يف  البلدين  وجهود  وتطوراتها  املنطقة 

األمن والسالم واالستقرار يف املنطقة.

حرض اللقاء معايل محمد بن أحمد البواردي وزير 

دولة لشؤون الدفاع.

محمد بن زايد يستقبل قائد قيادة 
العمليات الخاصة األمريكية

محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات 
المسلحة الفرنسية
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محمد بن زايد

يستقبل أبناء الشهداء المتفوقين

أبناء  أبنائه  برؤية  سعادته  عن  سموه  وأعرب 

الشهداء املتفوقني وهنأهم عىل تفوقهم ومتيزهم 

سموه  وحثهم  واملعريف..  العلمي  تحصيلهم  يف 

الجهد  املزيد من  النهج وبذل  عىل مواصلة هذا 

واملثابرة يف التحصيل العلمي والدرايس.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجه 

الشهداء  وذوي  والتقدير ألرس  بالشكر  نهيان  آل 

وقال سموه » رسرت اليوم بلقائكم أبنايئ وبنايت.. 

وتفوقكم  بتميزكم  بالفخر  ممزوجة  وسعاديت 

وحرصكم عىل تحقيق النتائج املرشفة«.

الشهداء..  بأرس  اعتزازه  عن  سموه  أعرب  كام 

وقال » تحية شكر وتقدير واعتزاز لذوي الشهداء 

واإلجتهاد  الوطن  حب  أبنائهم  يف  زرعوا  الذين 

لسية  والوفاء  التفوق  عىل  والحرص  العلم  يف 

وتضحيات آبائهم«.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في 
قصر البحر أبناء الشهداء المتفوقين يرافقهم ذويهم والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب 

شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأضاف 

الغايل  وطننا  كل شهيد من شهداء  أن  نهيان  آل 

الفخر  هذا  ويتجسد  ووطنه  ألرسته  فخر  مصدر 

يف أبلغ صوره عندما نشاهد هؤالء الصغار وهم 

يشقون طريقهم نحو العلم واملعرفة بتميز وثبات 

وعزمية.. فهنيئا لنا جميعا هذه الكوكبة املتميزة 

من أبناء الوطن..

أعناقنا  يف  أمانة  الشهداء  أبناء  أن  سموه  مؤكدا 

املتواصلة  واملتابعة  الكاملة  بالرعاية  وسيحظون 

والدعم املستمر.

املتفوقني  الشهداء  أبناء  أعرب  جانبهم  من 

سموه  عىل  بالسالم  سعادتهم  عن  وأهاليهم 

الشهداء  بآبائهم  وفخرهم  إعتزازهم  مؤكدين 

والوفاء  اإلخالص  يف  النهج  بذات  ماضون  وأنهم 

واالنتامء للوطن وكل ما من شأنه أن يعزز مكانته.
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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدويل وفد الدولة املشارك يف 

األركان  هيئات  رؤساء  و  الخارجية  وزراء  اجتامع 

العامة للدول األعضاء يف تحالف دعم الرشعية يف 

اليمن والذي انطلقت أعامله يف 30 أكتوبر املايض 

يف الرياض.

الركن حمد محمد  الفريق  معايل  االجتامع  حرض 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة إىل جانب 

العربية  اململكة  يف  العامة  األركان  هيئات  رؤساء 

البحرين  ومملكة  الكويت  دولة  و  السعودية 

باكستان  وجمهورية  الهاشمية  األردنية  واململكة 

اإلسالمية وجمهورية جيبويت وجمهورية السودان 

ومملكة  املغربية  واململكة  السنغال  وجمهورية 

عالوة  اليمنية..  والجمهورية  االتحادية  ماليزيا 

عىل رؤساء عدد من املنظامت الدولية واإلنسانية 

وسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

والتنسيق  التكامل  تعزيز  سبل  االجتامع  ناقش 

والسياسية  اإلنسانية  التحالف  أعامل  جميع  يف 

األهداف  تحقيق  استمرارية  لضامن  والعسكرية 

الحكومة  استكامل  إىل  للتحالف وصوال  املرسومة 

الرشعية بسط سيادتها عىل األرايض كافة يف ظل 

وحدة اليمن الوطنية وسالمته اإلقليمية واستقالله 

وسيادته. وبحث االجتامع متطلبات املرحلة املقبلة 

للتحالف وجهود مختلف األطراف املشاركة إضافة 

إىل دوره يف تعزيز األمن والسلم يف املنطقة والعامل 

من خالل تقليل التهديدات والحفاظ عىل سالمة 

املمرات الدولية ومنع التدخالت اإليرانية يف دول 

املنطقة.

هذا  السعودية  العربية  اململكة  وقادت 

الرئيس  من  رسمي  لطلب  تلبية  التحالف 

اليمني الرشعي عبد ربه منصور هادي وحظي 

إصداره  خالل  من  الدويل  األمن  مجلس  بدعم 

القرار رقم 2016.

ويدعم التحالف الحل السيايس يف اليمن من خالل 

دعم جهود األمم املتحدة يف هذا اإلطار وذلك وفقا 

ومخرجات  التنفيذية  وآليتها  الخليجية  للمبادرة 

ذات  األممية  والقرارات  الشامل  الوطني  الحوار 

الصلة.

ويعمل التحالف بشكل تكاميل عىل نرصة املواطن 

امليليشيات  لتجاوزات  للتصدي  وذلك  اليمني 

أمن  تهدد  التي  صالح  املخلوع  وقوات  الحوثية 

العامليني  واألمن  والسلم  اليمني  املواطن  وسالمة 

من خالل تهديد املمرات الدولية ودعم التنظيامت 

اإلرهابية واملتطرفة.

عبدهللا بن زايد يترأس وفد الدولة في اجتماع الدول 
األعضاء في تحالف دعم الشرعية باليمن
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البواردي يحضر احتفال السفارة األسبانية 
البواردي وزير دولة  حرض معايل محمد بن أحمد 

لشؤون الدفاع حفل االستقبال الذي أقامه سعادة 

االسبانية  اململكة  سفي  أنطونيو  د.  باريث  ألفاريز 

لدى الدولة مبناسبة اليوم الوطني لبالده، وذلك يف 

فندق الريتز كارلتون بأبوظبي.

السفي  سعادة  لقائه  البواردي خالل  معايل  وأكد   

الصداقة  عالقات  عمق  عىل  الدولة  لدى  األسباين 

املتينة التي تربط دولة اإلمارات واململكة األسبانية 

وما شهدته من تطور خالل السنوات األخية وحرص 

قياديت البلدين عىل تعزيزها نحو آفاق أوسع.

اإلمارات  بني  الثنائية  بالعالقات  السفي  وأشاد   

عىل  لتطويرها  الدائم  بالده  سعي  وأكد  وأسبانيا 

كافة املستويات.

أمل القبيسي تستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني

القبييس  عبدالله  أمل  الدكتورة  معايل  أكدت 

دولة  أن  االتحادي  الوطني  املجلس  رئيسة 

اإلمارات وبفضل حكمة قيادتها الرشيدة حرصت 

اإلمكانيات  جميع  تسخي  عىل  تأسيسها  منذ 

أن  مضيفة  اإلنسان،  يف  االستثامر  أجل  من 

مسية  يف  ساهم  االتحادي  الوطني  املجلس 

التأسيس والبناء والنهضة الشاملة بفضل الدعم 

الالمحدود الذي حظي به من قبل القيادة التي 

رسخت نهج الشوى وإرشاك املواطنني يف عملية 

جاء  الوطنية،  مسؤولياتهم  وتحمل  القرار  صنع 

الوطني  الدفاع  كلية  وفد  لقائها  خالل  ذلك 

الركن  العميد  سعادة  برئاسة  املجلس  زار  الذي 

املهندس حمد جمعه النيادي نائب قائد الكلية، 

األمني  الظاهري  شبيب  أحمد  سعادة  وبحضور 

للمجلس،  العام 

يتم  التي  زايد  قاعة  شملت  بجولة  الوفد  وقام   

فيها عقد جلسات املجلس ومتحف االتحاد الذي 

يوثق إنجازات وتطور املسية الربملانية يف الدولة.

املهندس  الركن  العميد  سعادة  مثن  جهته  من   

الدفاع  كلية  قائد  نائب  النيادي  جمعه  حمد 

والفاعل  املهم  الدور  له  املرافق  والوفد  الوطني 

الوطني االتحادي عىل  به املجلس  الذي يضطلع 

الصعيدين الداخيل والخارجي يف خدمة املجتمع 

الضيافة  لحسن  شكرهم  عن  معربني  والدولة، 

زيارتهم  خالل  القوها  التي  االستقبال  وحفاوة 

للمجلس.

كإحدى  تأيت  الزيارة  هذه  إن  النيادي  وقال   

الدفاع  كلية  بها  تقوم  التي  الدراسة  خطوات 

للمؤسسات  الزيارات  برنامج  إطار  يف  الوطني 

والجامعات التي من شأنها أن تساهم يف مساعدة 

مهمتها،  إنجاز  وعىل  بها  املنوط  بالدور  الكلية 

ومراحل  الوطني  الدفاع  كلية  عن  إيجازا  مقدما 

الدراسة فيها وخططها االسرتاتيجية.
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البواردي يشهد حفل تخريج دورة 
ضباط الخدمة الوطنية الثانية بكلية 

زايد العسكرية
شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع االحتفال الذي 

أقامته القوات المسلحة اليوم بمناسبة تخريج دورة ضباط الخدمة الوطنية الثانية 
بكلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.
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الركن  الفريق  سعادة  التخريج  حفل  حرض 

نائب  املزروعي  عبالن  بن  سيف  عيىس  مهندس 

رئيس أركان القوات املسلحة واللواء الركن طيار 

نهيان  آل  محمد  بن  طحنون  بن  أحمد  الشيخ 

وعدد  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس 

من كبار القادة والضباط واملسؤولني وأولياء أمور 

الخريجني.

 بدأ الحفل لدى وصول راعي الحفل إىل املنصة 

الرئيسة يف ميدان الكلية بالسالم الوطني ثم قام 

الذين  الخريجني  طابور  عىل  بالتفتيش  معاليه 

هيئة  عىل  الرئيسة  املنصة  أمام  ذلك  بعد  مروا 

استعراض عسكري.

 ورحب العميد الركن سيف اليامحي قائد كلية 

الحفل  خالل  له  كلمة  يف  العسكرية  الثاين  زايد 

مبعايل راعي الحفل والحضور.. مشيا إىل أن ضباط 

الخدمة الوطنية اكملوا املدة املقررة وقد اجتازوا 

ونالوا  عالية  كفاءة  و  بنجاح  التدريب  مراحل 

العسكرية  واملهارات  املعارف  من  مناسباً  قسطاً 

االساسية التي متكنهم بان يكونوا ضباط احتياط 

يف القوات املسلحة قادرين عىل تحمل املسوؤلية 

وأداء ما يسند اليهم من مهام وواجبات.

يف  الرشيده  لقيادتنا  الحكيمة  الرؤية  وأكد  أن   

قدرات  لكل  وشاملة  طموحه  مئوية  تحقيق 

تتطلب  العسكرية  وغي  منها  العسكرية  الدولة 

اإلدراك التام ورسم السياسات املبتكرة ومضاعفة 

مرشق  مستقبل  نحو  الخطى  ملواكبة  الجهد 

بأدوات جديدة وأفكار مختلفة ومهارات عالية.

أحد  لهو  الوطنية  الخدمة  مرشوع  ان  وقال   

املشاريع الرائدة يف الدولة والتي تسهم فيه كلية 

زايد العسكرية بكل فخر وإعتزاز لتحقيق رؤية 

الوطن  حب  يف  النبيلة  القيم  وتعزيز  قيادتنا 

الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيده في تحقيق مئوية 
طموحه وشاملة لكل قدرات الدولة العسكرية منها 

وغير العسكرية
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والجامعية  الفردية  املسؤولية  وتحمل  والقيادة 

من أجل الوصول اىل التنمية الشاملة والتامسك 

املنشود. االجتامعي 

واقعنا  يشهدها  التي  التحديات  ان  وأوضح   

اليوم مهام تعاظمت واشتدت فإنها تزيدنا قوة 

نحو  املباركة  املسية  مواصلة هذه  وارصار عىل 

الظروف  مختلف  والتضحية يف  والتميز  الريادة 

املستويات  و  االصعدة  كافة  وعىل  واألوقات 

بني  شأنها  وإعالء  االمارات  دولة  مكانة  لرفع 

بلدان العامل.

 وبهذه املناسبة توجه قائد الكلية بجزيل الشكر 

والعرفان اىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 

األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

الله واىل أخيه صاحب  للقوات املسلحة حفظه 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

محمد  الشيخ  السمو  واىل صاحب  الله«  »رعاه 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

اصحاب  اخوانهم  واىل  املسلحة  للقوات  األعىل 

السمو أعضاء املجلس األعىل حكام االمارات.

 وخاطب الخريجني قائال » لقد تهيأتم لالنتقال 

من مرحلة التلقي والتدريب اىل مرحلة جديدة 

من مراحل العمل التطبيقي والعطاء مدركني منذ 

ستكونون  بأنكم  الشامخ  الرصح  بهذا  التحاقكم 

بناة مستقبل وحامة وطن وعيونه الساهرة التي 

ال تنام متحلني بالخلق والرشف واالحرتاف والوالء 

شعاركم الله ثم الوطن ثم الرئيس«.
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إنكم  ثقة  عىل  انني   « الكلية  قائد  وأضاف   

نحو  طريقكم  يف  والتحصيل  التعليم  ستواصلون 

التفوق والريادة يف كافة امليادين وذلك ملا ملسناه 

واملعرفة  العلم  عىل  الحصول  شغف  من  فيكم 

وحبكم للمثابرة والتضحية وإرصاركم عىل تقديم 

الصورة املرشفة ملنتسبي الخدمة الوطنية.

الحكمة  راس  ان  اعلموا   « للخريجني  وقال   

مخافة الله وان العلم ال ينال براحة الجسد وان 

مثاال  فكونوا  عظيمة  عليكم  امللقاة  املسؤولية 

الخدمة  يف  إلخوانكم  يقتدى  ومنوذجا  يحتذى 

الوطنية يف االنضباط والطاعة والتفاين يف العمل 

واالحرتاف يف األداء وان تكونوا مؤمنني بالقسم 

والعهد مقتدين مبن سبقوكم يف ميدان الرشف 

العسكرية«. والبطولة معتزين بخدمتكم 

 ويف ختام كلمته جدد الوالء عىل مواصلة مسية 

العريقة يف ظل  الكلية  العلم والتطوير يف هذه 

رفعة  فيه  ملا  العسكرية  قيادتنا  وتوجيه  رعاية 

يحفظ  ان  القدير  العيل  داعيا  املسلحة..  قواتنا 

شهدائنا  يرحم  وان  الرشيدة  وقيادتنا  دولتنا 

االبرار ويسكنهم فسيح جناته.

البواردي  أحمد  محمد  معايل  كرم  ذلك  بعد   

بتفوقهم  وهنأهم  الخريجني  من  املتفوقني 

راعي  الطابور  قائد  واستأذن  الدورة  هذه  يف 

الحفل باالنرصاف حيث مر الطابور أمام املنصة 

والتدريب  التعليم  مرحلة  مختتمني  الرئيسة 

العملية كام  ليدخلوا مرحلة جديدة يف حياتهم 

تم التقاط الصور التذكارية مع الخريجني.
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وزارتا الدفاع واالقتصاد توقعان مذكرة 
تفاهم لتطوير القطاع الصناعي

مذكرة  االقتصاد  وزارة  مع  الدفاع  وزارة  وقعت 

القطاع  تطوير  مجال  يف  التعاون  بشأن  تفاهم 

الصناعي يف الدولة.

 وقع املذكرة مبقر وزارة الدفاع يف أبوظبي سعادة 

الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  عيل  سامل  مطر 

االقتصاد  وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة 

لشؤون التجارة الخارجية والصناعة.

رشاكة  وتأسيس  التعاون  إىل  املذكرة  تهدف   

وتعزيز  املتبادلة  باملنفعة  تعود  ومتطورة  دامئة 

فرص التقدم واالستفادة القصوى من اإلمكانيات 

وتطوير  بناء  يف  يساهم  مبا  طرف  لكل  املتاحة 

اإلمارات  دولة  أمن  لتعزيز  الوطنية  القدرات 

وتقدمها ورفعتها.

وكيل وزارة 
الدفاع يستقبل 
السفير الياباني 

لدى الدولة
وكيل  الظاهري  عيل  سامل  مطر  سعادة  استقبل 

أبوظبي  يف  الوزارة  مقر  يف  مبكتبه  الدفاع  وزارة 

سعادة كانجي فوجييك سفي اليابان لدى الدولة.

 وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز عالقات الصداقة 

وسبل  واليابان  اإلمارات  دولة  بني  والتعاون 

إىل  إضافة  املشرتكة  املصالح  يخدم  مبا  تطويرها 

القضايا ذات االهتامم املشرتك  مناقشة عدد من 

وتبادل وجهات النظر حولها.
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بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  شهد 

حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية 

التخصصية  الدورات  من  عدد  تخريج  حفل 

عدد  بحضور  البحرية  القوات  معهد  يف  للضباط 

فعاليات  بدأت  املسلحة.  القوات  ضباط  من 

الحكيم  الذكر  آيات  من  عطرة  بتالوة  االحتفال 

البحرية  القوات  معهد  قائد  نائب  بعدها  ألقى 

كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور.

قائد القوات البحرية يشهد تخريج عدد 
من الدورات التخصصية

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن 

حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية 

الفريق  البحرية  القوات  قيادة  يف  مبكتبة  اليوم 

البحرية  القوات  قائد  اكويلينو  يس  جون  بحري 

املركزية االمريكية الذي يزور البالد حاليا.

كبار  من  عدد  الذي حرضه   - اللقاء  وتم خالل   

للضيف  املرافق  والوفد  البحرية  القوات  ضباط 

من  عدد  ومناقشة  التعاون  أوجه  استعراض   -

املواضيع العسكرية ذات االهتامم املشرتك السيام 

التي تتعلق بالجوانب البحرية.

قائد القوات 
البحرية يستقبل 

مسؤوال 
عسكريا امريكيا

القوات  معهد  يف  تعقد  التي  الدورات  أن  وأكد 

ومضامينها  أشكالها  يف  تفاوتت  وإن  البحرية 

وعامال  هدفا  هناك  أن  إال  انعقادها  وفرتات 

منتسبي  كفاءة  رفع  وهو  بينها  فيام  مشرتكا 

القوات البحرية من خالل رفع مستوى التحصيل 

العلمي لدى املتدربني .

وقال “إننا يف معهد القوات البحرية نثمن الفكر 

الجبارة  والجهود  املستقبيل  للتطوير  اإلسترشايف 

لذا  البحرية..  قواتنا  قدرات  لتطوير  تبذل  التي 

فقد كان لزاما علينا أن نواكب هذا التطور ألننا 

العسكرية دون  بناء قدراتنا  بأنه ال ميكن  نؤمن 

التحتية خصوصا  يف  البنية  يف  تطورا  يالزمها  أن 

املوارد واألنظمة واملناهج اليشء الذي جعلنا يف 

وكفاءة  نوعية  عىل  نركز  البحرية  القوات  معهد 

التدريب والعمل باستمرار عىل تطويع التقنيات 

الحديثة لخدمة أهدافنا التدريبية وتحقيقا لقصد 

قائد القوات البحرية«.

البحرية  القوات  قائد  وزع  االحتفال  ختام  ويف 

الجوائز والشهادات عىل املتفوقني والخريجني.
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اختتام التمرين العسكري »آيرون ماجيك18« 
بين القوات اإلماراتية واالمريكية

التمرين  فعاليات  الدولة  أرض  عىل  أختتمت 

العسكري املشرتك » آيرون ماجيك 18 » بني القوات 

املسلحة اإلماراتية والقوات األمريكية وذلك ضمن 

قواتنا  تجريها  التي  املشرتكة  العسكرية  التامرين 

املسلحة عىل مدار العام مع قوات الدول الشقيقة 

واكتساب  القتالية  الكفاءة  رفع  بغية  والصديقة 

توحيد  والعمل عىل  امليدانية  الخربات  من  املزيد 

األطراف  بني  العسكرية  واملصطلحات  املفاهيم 

املشاركة يف التمرين.

اتفاقيات  يأيت ضمن  الذي   - التمرين  ويهدف   

اإلمارات  دولة  بني  املشرتك  العسكري  التعاون 

والواليات املتحدة األمريكية - إىل تعزيز أوارص 

يف  الخربات  وتبادل  املشرتك  والعمل  التعاون 

القدرة  العسكرية مام يساهم يف رفع  املجاالت 

قواتنا  بني  التنسيق  وزيادة  القتالية  العسكرية 

وذلك  األمريكية  املسلحة  والقوات  املسلحة 

للقوات  العامة  القيادة  حرص  من  انطالقاً 

األداء  مستوى  رفع  عىل  الدائم  املسلحة 

وفق  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  والكفاءة 

االرتقاء  إىل  تهدف  املعامل  واضحة  اسرتاتيجية 

لقواتنا  القتالية  والجاهزية  العام  باملستوى 

واألسلحة  األجهزة  مع  للتعامل  املسلحة 

العمليات. مسارح  كافة  عىل  الحديثة 

 ويسهم » أيرون ماجيك 18 » - الذي استمر ملدة 

أسبوعني - يف زيادة الكفاءة الدفاعية يف مجاالت 

تخطيط  عىل  والتدريب  العسكرية  العمليات 

واسناد  وتنفيذ  وتخطيط  القتال  عمليات  وتنفيذ 

املناطق  عىل  والهجوم  البحري  اإلنزال  عمليات 

املبنية واالستخدام األمثل املشرتك لألسلحة املختلفة 

التدريب  وفعاليات  الحية  بالذخية  والتمرين 

املشرتك  العمل  توحيد  سبيل  يف  الداخيل  األمني 

القتالية  الكفاءة  لرفع  األمثل  التدريب  وأسلوب 

لقواتنا املسلحة مبا يواكب العرص.

جمعية العسكريين المتقاعدين تستضيف مؤتمر 
االتحاد العربي للمحاربين القدماء العام المقبل

مبارك  متقاعد  الركن  اللواء  سعادة  كشف   

إدارة  مجلس  رئيس  الخيييل  عويضة  سامل 

الجمعية  أن  املتقاعدين  العسكريني  جمعية 

للمحاربني  العريب  االتحاد  مؤمتر  ستستضيف 

القدماء وضحايا الحرب العام املقبل.  جاء ذلك 

خالل املؤمتر الصحفي الذي عقد مبقر الجمعية 

الستعراض تقرير انجازاتها حيث أشار سعادة 

الخيييل أن عدد أعضاء الجمعية وصل إىل 21 

ألف عضو من رتبة فريق إىل جندي ورشطي 

ووزارة  املسلحة  القوات  من  املتقاعدين  من 

الداخلية واألجهزة األمنية املختلفة.



19

توازن ومجموعة االمارات المتقدمة تعلنان 
عن تأسيس شركة » هالكون لألنظمة 

الشيخ  السمو  صاحب  من  ودعم  بتوجيهات 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 

لألهداف  تنفيذا  املسلحة,  للقوات  األعىل  القائد 

من  التي  و  الجمعية  أنشئت  أجلها  من  التي 

منهم,  املتوفني  وأرس  العسكريني  رعاية  اهمها 

بعثة  املتقاعدين  العسكريني  جمعية  أوفدت 

وتكونت  ألعضائها,   2017 للعام  الثالثة  العمرة 

البعثة من 185 عضوا و جهازا إداريا, ويأيت تسيي 

ضمن إطار وإبراز األهداف اإلنسانية و الحضارية 

للدولة يف مجاالت الرعية املختلفة و تنفيذا تسيي 

و  اإلنسانية  األهداف  وإبراز  إطار  ضمن  البعثة 

و  املختلفة  الرعاية  للدولة يف مجاالت  الحضارية 

تنفيذا للخطط و األنشطة التي تقوم بها الجمعية 

بني  األلفة  اوارص  توثيق  بهدف  ألعضائها  خدمة 

العسكريني املتقاعدين. 

جمعية العسكريين المتقاعدين توفد185عضوا 
لبعثة العمرة الثالثة للعام 2017

ومجموعة  اإلقتصادي  توازن  مجلس  أعلن 

اإلطالق  عن  لإلستثامرت  املتقدمة  اإلمارات 

الرسمي لرشكة " هالكون لألنظمة " املتخصصة 

الطائرات والقنابل  يف تصميم وتصنيع تسليح 

املوجهة.

بنادي  عقد  الذي  الصحفي  املؤمتر  جاء خالل 

عبد  طارق  بحضور  املسلحة  القوات  ضباط 

ملجلس  التنفيذي  الرئيس  الحوسني  الرحيم 

املدير  الرديني  ومرشد  اإلقتصادي  توازن 

التنفيذي ملجموعة االمارات املتقدمة لإلستثامر 

رئيس  البلويش،  إسحاق  طيار  الركن  واللواء 

القدرات  وتطوير  للصناعات  التنفيذية  اإلدارة 

الدفاعية بوزارة الدفاع  وعدد من املسؤولني يف 

املدير  املنصوري  الرشكتني. وأعرب سعيد عيل 

عن   " لألنظمة  هالكون   " لرشكة  التنفيذي 

أمله يف تحويل الرشكة اىل رشكة قابضة خالل 

السنوات املقبلة واستقطاب املزيد من العنارص 

خاص  وبشكل  التخصصات  كافة  يف  املواطنة 

استقطاب ما يقرب من 400 مهندس وتسويق 

منتجات الرشكة يف العديد من دول العامل.

وأشار املنصوري ان " هالكون سيستمز" سيكون 

لها حضور مميز يف معرض " آيدكس 2019 " 

من خالل عرض أبرز منتجاتها.

عىل  التوقيع  الصحفي  املؤمتر  ختام  يف  وتم 

مبوجبها   تقوم  الجانبني  بني  تفاهم  مذكرة 

" حقوق  لألنظمة  " هالكون   " بتسليم  توازن 

التصنيع القنابل املوجهة للطائرات. وقع املذكرة 

طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي 

ملجلس توازن اإلقتصادي ومرشد الرديني املدير 

التنفيذي ملجموعة االمارات املتقدمة لإلستثامر.

الرشاكة  بهذه  سعادته  عن  الحوسني  وأعرب 

والتطوير  التصنيع  ملكية  حقوق  ان  موضحا 

وأحببنا  توازن  إدارة  تحت  كانت  للمقذوفات 

أن تنتقل إدارتها اىل جهة آمنة نثق بها  داخل 

 " رشكة  تأسيس  عىل  االختيار  فجاء  الدولة 

هالكون لألنظمة " التي سيكون لها دور هام 

من  والكفاءة  الجودة  عالية  نوعيات  إنتاج  يف 

املقذوفات .

ولفت اىل أن التحدي األكرب يتمثل يف املحافظة 

عىل فريق العمل من املهندسني الذي أسسوا 

وطوروا هذا الربنامج واالستفادة منهم كمصادر 

مهمة يف الرشكة الجديدة معربا عن إستعداد 

مجلس توازن اإلقتصادي لتقديم كافة أشكال 

الدعم التقني واإلداري للرشكة.

الشكر  الرديني  مرشد  قدم سعادة  جانبه  من 

لهذه  دعمه  عىل  االستثامري  توازن  ملجلس 

توجيهات  نحصد  بدأنا  لقد   " وقال  الرشاكة 

وتشجيع  دعم  يف  املتمثلة  الرشيدة  القيادة 

الصناعات العسكرية الوطنية األمر الذي وضع 

وسبقت  املتقدمة  الدول  مصاف  يف  االمارات 
الكثي من الدول يف هذا املجال". ولفت الرديني 

اىل أن هذه الرشاكة ستصب يف مصلحة قواتنا 

املسلحة من حيث اإلكتفاء الذايت من األسلحة 

يف  األجنبية  الرشكات  إحتكار  وكرس  والذخية 

خاصة  املواطنة  العنارص  وتأهيل  املجال  هذا 

الرشكة  لدى  ان  اىل  مشيا  منهم  املهندسني 

العديد من املهندسني الذين يعملون ويتدربون 

يف عدد من الدول العربية واألجنبية ".  
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القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن إستشهاد عــــــلي المسماري وسلطان النقبي وسعيد الكعبي
في عملية “ إعادة األمل “ ضمن عمليات قوات التحالف العربي 

الرائد طيار/ عيل سعيد 
سيف املسامري

سعيد مطر عيل الكعبي املالزم أول طيار/ بدر يحيى 
محمد املراشدة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري 
والمالزم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء 

مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية 
للوقوف مع الشرعية في اليمن.
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القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن إستشهاد عــــــلي المسماري وسلطان النقبي وسعيد الكعبي
في عملية “ إعادة األمل “ ضمن عمليات قوات التحالف العربي 

املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أعلنت  كام 

الكعبي  عيل  مطر  سعيد  اول  العريف  استشهاد 

نجران  منطقة  يف  الوطني  واجبه  أدائه  خالل 

باململكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة 

قواتنا يف عمليتي “عاصفة الحزم وإعادة األمل” يف 

إطار التحالف العريب الذي تقوده اململكة.

تعازيها  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وقدمت 

ومواساتها إىل ذوي الشهداء سائلة الله عز وجل أن 

يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته.

محمد بن زايد يقدم واجب العزاء

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

الرائد  الوطن  شهيدي  يف  العزاء  واجب  املسلحة 

طيار عيل سعيد سيف املسامري واملالزم أول طيار 

بدر يحيى محمد املراشدة اللذين استشهدا خالل 

أدائهام واجبهام الوطني يف عملية إعادة األمل يف 

تقوده  الذي  العريب  التحالف  قوات  ضمن  اليمن 

اململكة العربية السعودية.

يحيى  بدر  الشهيد  منزل  بزيارة  سموه  قام  فقد 

محمد املراشدة يف منطقة كلباء ومنزل الشهيد عيل 

سعيد سيف املسامري يف منطقة الفرفار بالفجية.

آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  وأعرب صاحب 

ألرس  مواساته  وصادق  تعازيه  خالص  عن  نهيان 

أن  القدير  العيل  الله  سائال  الشهيدين..  وذوي 

فسيح  يسكنهام  وأن  رحمته  بواسع  يتغمدهام 

جناته وأن يلهم ذويهام الصرب والسلوان.

كام أعرب سموه عن فخره بشهيدي الوطن البطلني 

اللذين استشهدا يف ساحة العز والكرامة ليتقوا مع 

 .. بارئهم  اىل  سبقوهم  الذين  الشهداء  إخوانهم 

يتقبلهم عنده من  ان  املوىل عز وجل  اىل  مترضعا 

الشهداء األبرار.

أهايل  مع  األحاديث  تبادله  خالل  سموه  وقال 

وذوي الشهدين ان دولة االمارات العربية املتحدة 

الذين  األوفياء  املخلصني  بأبنائهام  يعتزان  وشعبها 

يقدمون لوطنهم وتاريخه مواقف عظيمة يف الوفاء 

وأمام  أمامنا  ماثلة  دامئا  ستبقى  والتي  والتضحية 
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أجيالنا نستمد منها معاين العزم والتصميم والبذل 

رايته  عىل  والحفاظ  وطننا  مكانة  رفعة  سبيل  يف 

خفاقة عالية.

وأضاف سموه إن وقفة أهلنا أهل الشهداء شامخة 

االمارات  شعب  أصالة  من  نابعة  وجليلة  وكبية 

يف  املتجذرة  والبذل  والوفاء  العطاء  لقيم  الويف 

الوطنية  الروح  هذه  جميعا  لنا  فهنيئا  املجتمع.. 

والسمو  والرفعة  املجد  إرتوت بحب  التي  العالية 

لوطنها وشعبها.

كام قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان واجب العزاء إىل أرسة شهيد الوطن سعيد 

أدائه  خالل  استشهد  الذي  الكعبي  عيل  مطر 

واجبه الوطني يف منطقة نجران باململكة العربية 

األمل  إعادة   “ عملية  ضمن  الشقيقة  السعودية 

العريب  التحالف  بها قوات  التي تقوم  اليمن  “ يف 

الذي تقوده اململكة.

يف  العزاء  مجلس  زيارته  خالل   - سموه  وأعرب 

منطقة القرية بإمارة الفجية - عن خالص تعازيه 

وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد سعيد مطر 

يتغمده  أن  القدير  العيل  الله  داعيا   .. الكعبي 

والشهداء  الصديقني  منازل  وينزله  رحمته  بواسع 

الذين  إخوانه  مع  جناته  فسيح  ويسكنه  واألبرار 

ذويه  ويلهم  العظيم  الرشف  هذا  نيل  يف  سبقوه 

الصرب والسلوان.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 

وإخوانه  الشهيد  والد  مع  حديثه  خالل   - نهيان 

- فخر اإلمارات وشعبها واعتزازها بأبنائها األبطال 

الوطن  ألجل  ميلكون  ما  أغىل  يقدمون  الذين 

معاين  بتضحياتهم  ويسطرون  والواجب..  والحق 

واالنتامء  والبطولة  الشجاعة  يف  عظيمة  وقيام 

مضوا  الذين  وأجدادهم  آبائهم  عن  توارثوها 

والعطاء  والبذل  التفاين  يف  حميدة  سيا  وتركوا 

عىل  لتسي  الوطن  هذا  ألجيال  الطريق  وأضاؤوا 

راية  لرفع  وإخالص  ووالء  وفاء  بكل  خطاهم 

الوطن عالية خفاقة.

وأعرب سموه عن اعتزاز شعب اإلمارات مبواقف 

أرس  بها  تحلت  التي  والفخر  والشموخ  العز 

الشهداء مبا يجسدونه من مواقف جليلة ومرشفة 

أبنائهم  بتضحيات  فخورين  والصالبة  الثبات  يف 

رفعة  سبيل  يف  عطاء  من  بذلوه  وما  الشهداء 

الوطن عزته.
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حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 

حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

الشارقة واجب العزاء إىل أرسة شهيد الوطن املالزم 

أول طيار بدر يحيى محمد املراشدة الذي استشهد 

خالل أدائه واجبه الوطني يف عملية »إعادة األمل« 

ضمن التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية 

السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة خالل زيارته 

مواساته  صادق  عن  كلباء  مبدينة  العزاء  مجلس 

أن  وجل  عز  املوىل  داعياً  الشهيد  ألرسة  وتعازيه 

يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن ينزله منازل 

فسيح  يسكنه  وأن  واألبرار  والشهداء  الصديقني 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

حاكم رأس الخيمة يقدم واجب 
العزاء 

صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 

واجب العزاء إىل أرسيت شهيدي الوطن الرائد طيار 

عيل سعيد سيف املسامري واملالزم أول طيار بدر 

خالل  استشهدا  اللذين  املراشدة  محمد  يحيى 

األمل  إعادة  عملية  يف  الوطني  واجبهام  أدائهام 

ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

وأعرب سموه خالل زيارته ملجليس عزاء الشهيدين 

يف منطقة الفرفار بالفجية ومدينة كلباء بالشارقة 

ألرسيت  مواساته  وصادق  تعازيه  خالص  عن 

يتغمدهام  أن  القدير  العيل  الله  سائالً  الشهيدين 

الصديقني  منازل  ينزلهام  وأن  رحمته  بواسع 

والشهداء واألبرار وأن يسكنهام فسيح جناته وأن 

يلهم ذويهام جميل الصرب والسلوان.

صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  قدم  كام 

الوطن  شهيد  أرسة  إىل  العزاء  واجب  القاسمي 

ربه  جوار  إىل  انتقل  الذي  الكعبي  مطر  سعيد 

خالل أدائه واجبه الوطني يف عملية “إعادة األمل” 

ضمن التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية 

السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

يف  العزاء  مجلس  زيارته  خالل   - سموه  وأعرب 

منطقة “القرية “ بإمارة الفجية عن خالص تعازيه 
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وصادق مواساته ألرسة الشهيد .. داعيا الله العيل 

القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل 

فسيح  يسكنه  وأن  واألبرار  والشهداء  الصديقني 

جناته ويلهم ذويه الصرب والسلوان .

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء 
قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي 

عضو املجلس األعىل حاكــم الفجية واجب العزاء 

إىل أرسة شهيد الوطن الرائد طيار عيل سعيد سيف 

املســامري وأرسة شــهيد الوطن املــالزم أول طيار 

بدر يحيى محمد املراشــدة الذين استشهدا خالل 

أدائهام واجبهام الوطني يف عملية “ إعادة األمل “ 

ضمن قــوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

يف  العزاء  مجليس  زيارته  خالل  سموه  وأعرب 

بإمارة  كلباء  مدينه  ويف  بالفجية  الفرفار  منطقة 

الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته ألرسيت 

أن  القدير  العيل  الله  داعيا   .. البطلني  الشهيدين 

منازل  ينزلهام  وأن  رحمته  بواسع  يتغمدهام 

فسيح  يسكنهام  وأن  واألبرار  والشهداء  الصديقني 

جناته وأن يلهم ذويهام الصرب والسلوان.

شهيد  أرسة  إىل  العزاء  واجب  سموه  قدم  كام 

خالل  استشهد  الذي  الكعبي  مطر  سعيد  الوطن 

أدائه واجبه الوطني يف عملية “إعادة األمل” ضمن 

قوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية 

السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب 

منطقة  يف  العزاء  مجلس  زيارته  خالل   - الرشقي 

وصادق  تعازيه  خالص  عن   - بالفجية  القرية 

العيل  الله  ..داعيا  البطل  الشهيد  ألرسة  مواساته 

القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل 

فسيح  يسكنه  وأن  واألبرار  والشهداء  الصديقني 

جناته وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.

راشد الشرقي وجموع 
المصلين يؤدون صاله الجنازة 

على شهيد الوطن علي 
المسماري

أدى الشيخ الدكتور راشد بن حمد الرشقي رئيس 

الفريق  وسعادة  واإلعالم  للثقافة  الفجية  هيئة 

املزروعي  عبالن  بن  سيف  عيىس  مهندس  الركن 

بجامع  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  نائب 

الجنازة  صالة  بالفجية  الفرفار  منطقة  يف  الفرفار 

الرائد طيار عىل سعيد  الوطن  عىل جثامن شهيد 

سقوط  اثر  ربه  جوار  اىل  انتقل  الذي  املسامري 

طائرته نتيجه خلل فني خالل أدائه واجبه الوطني 

يف عملية » إعادة األمل » ضمن التحالف العريب 

للوقوف  السعودية  العربية  اململكة  تقوده  الذي 

الصالة عدد من  أدى  اليمن. كام  الرشعية يف  مع 

املسلحة  القوات  وأفراد  ضباط  وكبار  املسؤولني 

والرشطة وجموع غفية من املواطنني واملقيمني.

األخي  مثواه  إىل  الشهيد  جثامن  املصلون  وشيع 

حيث وري جثامنه الطاهر الرثى مبقربة الفرفار.

يتغمد شهيد  أن  القدير  العيل  الله  الجميع  ودعا 

الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع 

الشهداء والصديقني واألبرار وأن يلهم ذويه الصرب 

والسلوان.
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جموع المصلين يؤدون صالة 
الجنازة على جثمان شهيد 
الوطن بدر يحيى المراشدة

وسعادة  القاسمي  صقر  بن  هيثم  الشيخ  أدى 

عبالن  بن  سيف  عيىس  مهندس  الركن  الفريق 

املسلحة  القوات  أركان  رئيس  نائب  املزروعي 

شهيد  جثامن  عىل  الجنازة  صالة  املصلني  وجموع 

الوطن املالزم أول طيار بدر يحيى محمد املراشدة 

البواسل املشاركني يف عملية » إعادة  أحد جنودنا 

تقوده  الذي  العريب  التحالف  قوات  مع   « األمل 

الرشعية  مع  للوقوف  السعودية  العربية  اململكة 

يف اليمن.

وشيع املصلون - من جامع سيد الشهداء يف مدينة 

كلباء - جثامن شهيد الوطن املالزم أول طيار بدر 

يحيى محمد املراشدة إىل مثواه األخي حيث ووري 

الرثى يف مقربة خور كلباء.

شهيد  يتغمد  أن  القدير  العيل  الله  الجميع  ودعا 

الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع 

الشهداء والصديقني واألبرار وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

جموع المصلين يؤدون صالة 
الجنازة على جثمان الشهيد 

سعيد الكعبي
أدت جموع غفية من املصلني بجامع التوحيد يف 

منطقة القرية بالفجية صالة الجنازة عىل جثامن 

شهيد الوطن سعيد مطر الكعبي الذي انتقل إىل 

عمليتي  يف  الوطني  واجبه  أدائه  ربه خالل  جوار 

التحالف  ضمن  األمل«  وإعادة  الحزم  »عاصفة 

السعودية  العربية  اململكة  تقوده  الذي  العريب 

للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

وكبار ضباط  املسؤولني  الصالة عدد من  أدى  كام 

غفية  وجموع  والرشطة  املسلحة  القوات  وأفراد 

من املواطنني واملقيمني.

األخي  مثواه  إىل  الشهيد  جثامن  املصلون  وشيع 

حيث ووري الرثى مبقربة القرية ودعا الجميع الله 

العيل القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقني 

واألبرار وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.
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تهدف املبادرة إىل إطالع أولياء أمور وأقارب مجندي 

داخل  املجندين  يوميات  عىل  الوطنية  الخدمة 

املعسكر بأنفسهم وزيارة كل مرافقه األمر الذي يعزز 

تواصل هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية مع األهل 

لينقلوا مشاهداتهم إىل اآلخرين وما يتوافر ألبنائهم 

ومكان  املسكن  يشمل  منضبط  دقيق  نظام  من 

املحارضات  وتلقي  الدينية  الفروض  وأداء  التدريب 

والربامج الغذائية الصحية ومامرسة الرياضة بالشكل 

السليم.

مراكز
وأكدت الهيئة أن اليوم املفتوح ألولياء أمور مجندي 

الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية الذي أقيم يف أربعة 

القوات  مستوى  عىل  املستجدين  لتدريب  مراكز 

العني  يف  اللحمة  سيح  معسكر  وهي  املسلحة 

املنامة  يف  املستجدين  ومعسكر  العني  ومعسكر 

ومعسكر ليوا مبنطقة الظفرة .. مبادرة تبنتها الهيئة 

الشيخ محمد بن  تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

بني  التواصل  تعزيز  إىل  الرامية  املسلحة  للقوات 

الهيئة واملجتمع املدين خصوصا أولياء أمور املجندين 

للتعرف عن كثب عىل  لهم  أمامهم  الفرصة  إلتاحة 

الحياة العسكرية واملعسكرات التدريبية التي يقيض 

التدريب األسايس وملدة 4 شهور  أبناؤهم فرتة  فيها 

إضافة إىل اإلطالع عىل املرافق الرئيسة للمعسكرات 

والثكنات  الرياضة  وصاالت  كامليادين  التدريبية 

العسكرية وأماكن تناول الوجبات الغذائية.

و أشارت الهيئة إىل أنه تم تسليط الضوء عىل الحياة 

املعسكرات  األبناء يف هذه  التي يعيشها  العسكرية 

التي تعترب مبثابة الفرتة االنتقالية من الحياة املدنية 

إىل الحياة العسكرية التي تتسم باالنضباط وااللتزام 

والجدية واالعتامد عىل النفس وتحمل املسؤولية.

وقد بدأت جولة أولياء األمور عىل معسكرات الخدمة 

بوابات  أمام  من  والرتحيب  بإالستقبال  الوطنية 

القوات المسلحة تنظم يوما مفتوحا ألولياء 
أمور مجندي الخدمة الوطنية

نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية » مبادرة اليوم 
المفتوح » الذي يتيح ألولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية فرصة زيارة معسكرات التدريب واالطالع 

على يوميات المجندين ومجريات التدريب الذي يخضعون لها خالل فترة التدريب التخصصي.

أولياء األمور:
العسكرية تصنع 

رجااًل أوفياء وحماة 
لوطنهم

تغطية: محمد الطنيجي - حسين المناعي - خميس الحوسني
تصـويـر: زايد الشامسي - عيسى الزعابي - محمد الخضر
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املعسكرات نقلوا بعدها اىل مرسح املعسكر حيث 

ومراحله  التدريب  فرتة  عن  نبذة  إعطاؤهم  تم 

واملناهج التي يتلقاها املجندون خالل فرتة الخدمة.

صالة  اىل  املجندين  أمور  أولياء  إنتقل  ذلك  بعد 

الذي أعد من  الطعام  الطعام وإطلعوا عىل نوعية 

قبل اختصاصيي تغذية لتمنح املجند الطاقة الالزمة 

والرياضية  العسكرية  املهام  كافة  اليوم ألداء  طوال 

العنارص  جميع  وتشمل  متوازن  صحي  بشكل 

الغذائية الالزمة.

وشملت الجولة أيضا سكن املجندين وأعرب أولياء 

والرتتيب  النظافة  مبستوى  إعجابهم  عن  األمور 

واستمعوا إىل رشح من الضباط املرافقني يفيد بأن 

املجندين يتكفلون بنظافة مساكنهم كرتتيب األرسة 

بعد  املسكن  نظافة  مهام  وتوزيع  املالبس  وخزائن 

الربنامج  يبدأ  حيث  الفجر  صالة  عند  االستيقاظ 

يف  الرسايا  جميع  تؤديها  بصالة  للمجند  اليومي 

الساعة  عند  املجند  يوم  ينتهي  أن  عىل  املسجد 

العارشة مساء.

يضم كل سكن أفراد الرسايا مع بعضهم البعض األمر 

الذي يسهم يف تطوير عالقتهم والتعاون مع بعضهم 

البعض وتقوية التواصل االجتامعي مام يسهم إيجابيا 

التعاون  ويبزر  العسكرية  التدريبات  تلقيهم  يف 

والتعاضد من أجل تأدية املهام بأفضل ما يكون.

تدريبات
املختلفة  التدريبات  أنواع  املعسكرات  قادة  ورشح 

يومهم وهي  قضاء  وكيفية  املجندون  يتلقاها  التي 

تحتوي عىل تدريبات عالية األداء وضعت من قبل 

خرباء حتى يكون املجند جاهزا ألداء كل املهام التي 

توكل إليه من تدريبات عسكرية ومهارات استخدام 

املجند  صقل  إىل  تؤدي  رياضية  ومتارين  السالح 

وتساعده يف أداء دوره بالطريقة األمثل.

الرياضية  الصالة  عىل  كذلك  األمور  أولياء  واطلع 

التي يتلقى فيها مجندو الخدمة الوطنية تدريبات 

رياضية مكثفة من قبل خرباء مختصني يف كل أنواع 

الجوجيتسو  رياضة  بينها  ومن  املختلفة  الرياضات 

التي تعتمد عىل القوة البدنية واإلخضاع والتثبيت 

يتلقى 30 حصة مسجلة تحسب  املجند  بأن  علام 

كدورة تدريبية كاملة.

و مكث أولياء األمور فرتة طويلة ملشاهدة أبنائهم 

وهم يتلقون التدريبات الرياضية عىل أيدي املدربني 
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معدة  وصاالت  متطورة  حديثة  مبعدات  املختصني 

خصيصا ملثل هذه الرياضة ومستوى عال من األمان 

والسالمة وحصص رياضية متدرجة.

التدريب  مكان  إىل  الحافالت  انتقلت  ذلك  بعد 

تحتاج  والتي  للتدريب  الدائرية  والحواجز  امليداين 

الالزمة يك  القوة  املجند  لتمنح  تحمل ورسعة  لقوة 

يؤدي التدريبات العسكرية بنجاح.

تدريب على السالح
أداء  األهل  شاهد  بالسالح  التدريب  مظالت  ويف 

ومهارة  برسعة  األسلحة  يستخدمون  وهم  أبنائهم 

عالية ويتعلمون خالل التدريب عىل األسلحة كيفية 

يتعلم  األخية  الخطوة  ويف  األمان ..  احتياط  أخذ 

املجند الرماية ويجيد التعامل مع سالحه بكل سهولة 

ويرس ورسعة وأداء عال.

العمليات  خالل  أبناءهم  واألمهات  اآلباء  وشاهد 

والتعامل  التدريبات  وحصص  امليدانية  العسكرية 

قادة  بني  املتميزة  والعالقة  واملدربني  املجندين  بني 

يف  وحرضوا  واملجندين  الضباط  وجميع  املعسكر 

امليدان الرئييس مسابقات عسكرية تنافسية ورياضية 

بني  والضبط  واإلتقان  واألداء  التحمل  قوة  تعكس 

األثقال  وحمل  السالح  كاستخدام  املختلفة  الرسايا 

والجري .

سعادة بالزيارة
وعرب أولياء أمور املجندين يف  معسكرات التدريب 

ما  عىل   إطلعوا  بعدما  الزيارة  بهذه  سعادتهم  عن 

تصقلهم  عسكرية  تدريبية  من  ألبنائهم  تقدم 

وتجعلهم رجاال و جنودا أوفياء لوطنهم و حامة له 

هو  و  واألوقات  الظروف  كل  يف  لرئيسها  مخلصني 

معززة  وروح  الصالحة  للمواطنة  الحقيقي  املعنى 

بالوالء ومضحية ألجل الدفاع عن الوطن متعهدين 

بالتحيل بروح العزمية واإلقدام.

وقال الشيخ سعيد بن محمد بن خليفة آل مكتوم 

أحد أولياء األمور إن مشاهدتهم ألبنائهم عن قرب 

زاد فرحتهم وهم يرون املستوى العايل من االهتامم 

الذين  أبنائهم  عىل  اطمئنانهم  وزاد  والتدريب 

يتخرجون من مصنع الرجال الفتا إىل أنه سينقل كل 

مشاهده إىل األهل واألصدقاء وأنه سعيد بتلقى ابنه 

هذه التدريبات النوعية املتميزة التي ستؤثر يف حياته 

مستقبال.

وأشار إىل أن الخدمة الوطنية تعمل عىل إعادة بناء 

شخصية الشباب املواطن وتنميتها واعداد جيل جديد 

ميتلك مقومات الشخصية القيادية جيل أكرث إلتزاما 

وانضباطا وجدية واثق من نفسه ومن قيادته ألنه 

ميتلك فكرا متزنا ونظرة عقالنية لألحداث التي تدور 

من حوله جيل يقدر أرسته ومجتمعه ووطنه .

أمتنان
من جهته عرب بدر أحمد املنصوري أحد أولياء األمور 

معسكر  يف  مفتوحا  يوما  األهل  ملنح  امتنانه  عن 

الخدمة الوطنية وهو أمر يعضد العالقة بني األهل 

ومعسكرات التدريب ويكرس حاجز الرهبة غي املربر 

ومينح األهل شعورا بالرضا والفرح ومشاركة التدريب 

وحث أبنائهم عىل تجويد األداء مشيا إىل أن الجولة 

ستظل يف الذاكرة وأشاد بالتدريبات العسكرية التي 

شاهدها وتنظيم السكن والتدريبات الرياضية.

يف حني أكد حامد عيل الضنحاين » ويل أمر » أنه يشعر 

بالفخر واالعتزاز مبا وصل إليه أبناؤهم مشيدا بالروح 

املعسكر  وقائد  جميعهم  للضباط  والعالية  الطيبة 

الذي ظل بصحبتهم يجيب عن جميع األسئلة والكرم 

الفياض ما يدل عىل أن املعسكر عبارة عن مدرسة 

متكاملة إلعداد الشباب املواطنني عسكريا وأخالقيا.

وقال إن مبادرة اليوم املفتوح سابقة متميزة تضاف 

املتميزة مؤكدا  الوطنية  الخدمة  إنجازات  إىل سجل 

أنهم شعروا خالل الزيارة بالسعادة واطلعوا عىل كل 

ما يتوفر ألبنائهم من دون حواجز.

فخره  عن  االحبايب  رفعان  سعيد  عرب  جهته  من 

أنها  الوطنية مؤكدا  بالخدمة  ابنه  بالتحاق  واعتزازه 

الوالء واالنتامء والتضحية وتعزز مفهوم  ترسخ قيم 

برؤية  ربطهم  خالل  من  لديهم  الصالحة  املواطنة 

الرتابط  يزيد  أن  شأنه  من  وهذا  وأهدافها  الدولة 

واللحمة بني أفراد املجتمع وجعله أكرث قوة وصالبة .

للفخر  إن ما شاهده يدعو   السويدي  وقال محمد 

والعزة فإلتحاق أبنائهم جاء تلبية لنداء الواجب وهو 

كذلك حصاد الهتامم قيادتنا الرشيدة بأبنائها الذين 

توافدوا لالنضامم إىل صفوف الخدمة الوطنية إلميانهم 

بأن هذه الخطوة تدعم مسية التنمية واالزدهار التي 

يرضب بها املثل عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.

وأعرب ويل األمر جابر سلطان املطيوعي عن شعوره 

الوطنية  ابنه بالخدمة  اللتحاق  والسعادة  بالفخر 

يف  ومفصلية  مضيئة  نقطة  هذا يشكل  أن  موضحا 

حياته فباإلضافة إىل خدمة الوطن وحاميته والدفاع 

للدولة وقد  قوي  وطني  جيش  ضمن  سيكون  عنه 

السلوكيات و االطالع  الكثي من  تغيت لدى األبناء 

ال شك لألفضل .

اعتزازها  الكعبي عن  سامل  هيا  عربت  جانبها  من 

بإنضامم ابنها للخدمة الوطنية من أجل خدمة الوطن 

 : وقالت  األبطال  صفوف  إىل  االنضامم  رشف  ونيل 

» إنه لرشف له أن يكون يف إحدى دفعات الخدمة 

الوطنية واالحتياطية يف الدولة » ومتنت أن يكتسب 

كل املهارات التي ستضفي عليه الكثي من اإليجابيات 

يف حياته.

السلوكيات  من  الكثي  إبنها  يف  ملست  أنها  وقالت 

والصفات االيجابية كاإللتزام بالوقت واملحافظة عىل 

الصلوات يف مواعيدها.

و أكد جاسم محمد الفقيه أن أبناء الوطن اعتادوا 

عىل وقوف القيادة الرشيدة إىل جانبهم و حان الوقت 

لهم من  الوطن وقيادته  يردوا جزءا مام قدمه  ليك 

محمد السويدينارص عبدالله الدرعيفاطمة عيل الحامديبدر أحمد املنصوريجاسم محمد الفقيه
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التي  الوطنية  الخدمة  إىل صفوف  انضاممهم  خالل 

والشجاعة  واملعرفة  بالعلم  وتسلحهم  ستحصنهم 

واإلقدام وحامية الوطن وصونه ضد أي أفكار سلبية 

تدعو إىل املساس بسالمة أرضه وال شك أن انخراطهم 

لتنمية  وأساسية  أوىل  خطوة  يعد  الربنامج  هذا  يف 

القدرات ورفع الكفاءات القتالية لدى أبناء اإلمارات 

وفق اسرتاتيجية وأهداف ذات معايي عاملية .. و أشاد 

و  املجندين  تستضيف  التي  املعسكرات  بجاهزية 

بتوفر كل الخدمات فيها .

و أكدت فاطمة عيل محمود الحامدي حرصها عىل 

مجندي  أمور  ألولياء  املفتوح  اليوم  يف  تواجدها 

الخدمة الوطنية ملشاهدة حفيدها وهو يرتدي الزي 

العسكري وحرصه عىل املشاركة يف الخدمة الوطنية 

وتلقية التدريبات العسكرية بكل حامس إلميانه بأن 

حب الوطن ليس كلمة بل هو نابع من القلب فالبد 

أن نريب أوالدنا عىل حب الوطن واإلنتامء.

و توجهت لطيفة محمد الزعايب - التي حرص ابنها 

الوحيد عىل املشاركة يف الخدمة الوطنية عىل الرغم 

من اعفائه - بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي 

أتاحت لهم فرصة لقاء أبنائهم وهم يف ساحات العز 

واضعني  العسكرية  التدريبات  ميادين  و  والكرامة 

نصب أعينهم أن اإلمارات أغىل وطن .. بتلك الكلامت 

الوفاء  مشاعر  فيها  تنبض  حية  لوحة  ارتسمت 

واإلخالص بحب القائد والوطن.

شكر
و توجهت زينب محمد البلويش التي جاءت لزيارة 

شقيقها بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة عىل مبادرة 

لقاء أولياء األمور بأبنائهم و اخوانهم و التي اعتربتها 

فرصة لرنى أبناءنا وهم يف ميادين التدريب إلثبات 

الخدمة  يف  لالنخراط  واستعدادهم  للوطن  حبهم 

كل  يف  عنه  والذود  حاميته  أجل  من  العسكرية 

األوقات والظروف.

وقال خلفان محمد خلفان الشاميس الذي حرص عىل 

لقاء حفيده » محمد » إنها مبادرة طيبة أن يلتقي 

تفرح  مبادرة  وهي  وأهلهم  بأبنائهم  األمور  أولياء 

اإلبن  تفرح  نفشه  الوقت  ويف  أبنائهم  بلقاء  األهل 

وتزيد من عزميته وهمته وترفع من روحه املعنوية.

مكتسبات
وقال نارص عبدالله سعيد فارس الدرعي ويل أمر إن 

متثل  واالحتياطية  اإللزامية  الوطنية  الخدمة  تأدية 

حائطا منيعا يحمي الوطن داخليا وخارجيا ويصون 

مكتسبات الوطن مؤكدا أن القوات املسلحة مصنع 

تصقل  متنوعة  خربات  من  لهم  تقدمه  مبا  الرجال 

الوالء واالنتامء للوطن  مواهبهم وتنمي فيهم حب 

وقيادته الرشيدة والحكيمة«.

عىل  الحفاظ  شأنها  من  خطوة  هي   «  : وأضاف 

درجات  أقىص  وتوفي  الوطن  ومنجزات  مكتسبات 

األمن والطأمنينة ألبناء هذا الشعب واملقيمني عىل 

أرضه« موضحا أن االنخراط يف الخدمة الوطنية يسهم 

يف بناء الفرد ويعزز يف نفسه فكرة القيادة وتحمل 

املسؤوليات ويدربه عىل كيفية الترصف يف املواقف 

الحياتية بشكل عام ويساهم يف حاميته.

إن هذه  الهاشمي  فاطمة مجدي  قالت  من جهتها 

املبادرة أدخلت الفرحة والرسور إىل قلبي مؤكدة أن 

الوطن  أبناء  انتامء  تعزز  الوطنية  الخدمة  تأدية 

الوطني  النسيج  عىل  وتحافظ  هممهم  وتشحذ 

أن  إىل  الدولة ونوهت  به  الذي تحظى  واملجتمعي 

هذه الخدمة واجب وطني مقدس عىل جميع شباب 

الدولة .

أما طريفة قاسم محمد ولية أمر والتي انهمرت عينها 

فقد  التدريب  مركز  يف  إبنها  برؤية  فرحا  بالدموع 

الحكيمة وحرصها املستمر  القيادة  أشادت بإهتامم 

والعمل  أوقاتهم  استثامر  بهدف  الشباب  دعم  عىل 

عىل تعميق الهوية الوطنية واالنتامء للوطن وقيادته 

جيل  إعداد  ثم  ومن   .. والقوانني  األنظمة  واحرتام 

والثقافة  الوعي  من  عالية  درجة  عىل  الشباب  من 

باعتبارهم ثروة الوطن وعدته للمستقبل.

واالنتامء  الوالء  ترسخ  الوطنية  الخدمة  إن  وقالت 

والتضحية  واالنضباط  النظام  روح  تزرع  و  للوطن 

فيهم مبا ميكنهم من خدمة الوطن بشكل أفضل.

حامد عيل الضنحاين

فاطمة مجدي الهاشميزينب محمد البلويش

جابر سلطان املطيوعيسعيد رفعان األحبايبسعيد محمد آل مكتوم خلفان محمد الشاميس
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إعداد:  
اسماعيل  محمد البلوشي  
خالد  عبدالحميد الزرعوني 
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة في دعم 
ونجدة األشقاء في اليمن، وتقديم العون الالزم لهم 

بشتى أشكاله وأنواعه لمواجهة مختلف التحديات 
والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك، 
وإن األحداث مهما تعاظمت لن تثنينا عن القيام بواجبنا 

األخوي والديني والعروبي واإلنساني تجاه أشقائنا 
في اليمن، بل على العكس ستزيدنا عزيمة وإصرار 

لتحقيق قصة النصر كاملة.
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بن دغر: إيران 
بأذرعها الحوثية 

تخسر كل يوم 
أمام التحالف 

العربي
بن  عبيد  أحمد  اليمني   الوزراء  رئيس   قال 

دغر، إن »إيران بأذرعها الحوثية تخرس كل يوم 

اللواء  دغر  بن  وتفقد  العريب«.  التحالف  أمام 

ثالث حزم يف محافظة لحج، مبناسبة احتفاالت 

عرش  الرابع  لثورة  والخمسني  الرابعة  الذكرى 

من أكتوبر، والذكرى الخمسني لعيد االستقالل 

يف الثالثني من نوفمرب. 

وقال يف كلمته التي ألقاها يف اللواء ثالث حزم  

عتبة  عىل  أخرى  مرة  اليوم  تقف  اليمن  »إن 

وصالح  الحويث  مليشيا  انتصارات جديدة عىل 

إىل  الوطن  إعادة  إىل  تسعى  التي  االنقالبية 

عصور التخلف والجهل والظالم، إال أن الرجال 

املرابطني من أمثالكم يف جبهات القتال لقنوهم 

دروساً يف التضحية والفداء«. 

وقال إن إيران بأذرعها الحوثية تخرس كل يوم 

العربية  اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  أمام 

اإلمارات  فاعلة من دولة  السعودية ومساندة 

وأضاف  التحالف«.  وباقي  املتحدة  العربية 

جواره  إىل  ويقف  الرجال  هؤالء  ميتلك  »من 

النرص  و  يهزم  أن  له  العريب ال ميكن  التحالف 

آت المحالة بصمودكم أيها املقاتلون«. ورحب 

محمود  ركن  العميد  حزم،  ثالث  اللواء  قائد 

والوفد  الوزراء  رئيس  بزيارة  الصبيحي،  صائل 

املرافق له.

الخليج  لدول  التعاون  ملجلس  العام  األمني  أكد 

العربية عبداللطيف بن راشد الزياين حرص دول 

التحالف ِمن أجل الرشعية يف اليمن عىل تفادي 

األرضار عىل املدنيني واألطفال يف اليمن، والتزام 

التحالف بالقوانني اإلنسانية الدولية يف عملياتهم 

هذا  يف  تنتهجها  التي  واإلجراءات  العسكرية، 

الشأن، والتي أشاد بها تقرير األمم املتحدة بشأن 

األطفال والرصاعات املسلحة. 

التي  لإلحصائيات  رفضه  عن  العام  األمني  وعرب 

من  واملستقاة  املتحدة  األمم  تقرير  يف  ذكرت 

الحويث  مليليشيات  وموالية  موثوقة  غي  مصادر 

تستند  أن  يف  أمله  عن  معربا  االنقالبية،  وصالح 

ذات  مصادر  إىل  تقاريرها  يف  املتحدة  األمم 

مصداقية وموثوقية، وأن تراجع هذه املعلومات 

واإلحصائيات والتصنيفات يف ضوء ذلك.

الزياني يطالب األمم المتحدة بمراجعة المعلومات واإلحصائيات

تحفظ خليجي إسالمي على التقرير 
األممي بشأن اليمن
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عودة جرحى يمنيين عقب عالجهم في الهند 
بدعم اإلمارات 
رحلتهم  انتهاء  عقب  مينياً  جريحاً   28 وصل 

املنحة  ضمن  الهند  مستشفيات  يف  العالجية 

العربية  اإلمارات  دولة  تبنتها  التي  العالجية 

الصحية  والرعاية  الدعم  لتقديم  املتحدة 

والعالجية لجرحى الحرب التي تشهدها البلد 

الشقيق ضد امليليشيات املتمردة.

الجرحى  شؤون  لجنة  يف  مسؤولون  وأفاد 

بالهند بأن الجرحى العائدين كانوا من ضمن 

لتلقي  شهرين  قبل  وصلت  جرحى  دفعة 

قدمتها  التي  اإلنسانية  اللفتة  ضمن  العالج 

دولة اإلمارات لعالج جرحى الحرب.

تلقوا  جريح   3000 من  أكرث  أن  وأضاف 

اإلمارات  مستشفيات  يف  الالزمة  العالجات 

واألردن والسودان والهند منذ عام 2015، وال 

تزال هناك أعداد أخرى تتلقى الرعاية الصحية 

ضمن الجهود اإلنسانية التي تقدمها اإلمارات.

وكان يف استقبال الجرحى يف مطار عدن الدويل، 

شكرهم  عن  عربوا  الذين  ذويهم  من  عدد 

وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة اإلمارات 

يف التخفيف من معاناة الجرحى الذين ضحوا 

من أجل الدفاع عن الوطن يف وجه امليليشيات 

االنقالبية. وعرب الجرحى عن شكره وتقديرهم 

استكامل  يف  جهود  من  اإلمارات  تبذله  ملا 

الفتني  الخارجية،  املستشفيات  يف  عالجاتهم 

إىل أن تقديم العون واملساعدة لهم أسهم يف 

متاثلهم للشفاء بصورة متكاملة.

التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  وأعربت 

األممي  التقرير  عىل  تحفظها  عن  اإلسالمي 

املعلومات  دقة  لعدم  اليمن  يف  األطفال  بشأن 

التي استندت عىل مصادر مضللة.  الواردة فيه 

العثيمني  للمنظمة يوسف  العام  األمني  وأوضح 

التقرير  ينقل  أن  يف  تأمل  كانت  املنظمة  أن 

لتدخل  أدت  التي  الرئيسية  األسباب  بأمانة 

انقالب  بعد  اليمن  يف  العريب  التحالف  قوات 

الرشعية  السلطة  والحويث عىل  مليشيات صالح 

املنطقة  يف  واألمن  السلم  وتهديد  اليمن  يف 

واألطفال  املدنيني  ضد  بشعة  جرائم  وارتكابها 

واضح  خرق  يف  برشية،  كدروع  واستخدامهم 

الدولية واإلنسانية. للقوانني 

العريب  التحالف  دول  تبديه  مبا  العثيمني  وأشاد 

بقيادة اململكة العربية السعودية من حرص كبي 

األطفال  فيهم  اليمنيني مبن  املدنيني  عىل سالمة 

ومكافحة  الرشعية  إعادة  عىل  تعمل  وهي 

تقدميا  الدول  أكرث  وتعد من  اليمن  اإلرهاب يف 

للمساعدات اإلنسانية إىل الشعب اليمني األمر 

الرفيع  األخي  االجتامع  خالل  عكسه  تم  الذي 

اإلنسانية  املساعدات  تقديم  حول  املستوى 

الدورة  أعامل  هامش  عىل  عقد  الذي  لليمن 

الحالية للجمعية العامة لألمم املتحدة. وقال إن 

عملية  لدعم  مقدرا  جهدا  تبذل  التحالف  دول 

املتحدة  األمم  مبعوث  يقودها  التي  السالم 

املبادرة  وفق  سياسية  لتسوية  الوصول  بهدف 

وقرار  الوطني  الحوار  ومخرجات  الخليجية 

مجلس األمن رقم 2216. مؤكدا رضورة االلتزام 

باملنهجية املوضوعية يف إعداد مثل هذه التقارير 

للحفاظ عىل مصداقية األمم املتحدة. 
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تخريج دفعة جديدة من قوات الجيش في عدن بدعم التحالف

أثناء تكريم أوئل الدفعة الجديدة 
وفي اإلطار جانب من التدريبات 

إشادة يمنية بدور اإلمارات في تعزيز األمن واالستقرار

تواصل قوات التحالف العريب إسناد الجهود اليمنية 

إلعادة بناء جيش وطني عرب تبني ودعم عمليات 

التأهيل والتدريب يف مختلف املعسكرات التابعة 

وشهد  املحررة.  املحافظات  يف  الرشعية  للحكومة 

تخرج  حفل  عدن،  مدينة  غرب  الجالء  معسكر 

دفعة جديدة من قوات اللواء األول دعم وإسناد 

بحضور نائب رئيس هيئة األركان العامة اللواء ركن 

الرابعة  العسكرية  املنطقة  وقائد  الزنداين  صالح 

قوات  قيادة  من  وعدد  حسن  فضل  ركن  اللواء 

التحالف العريب يف عدن. 

وقدمت الدفعة املتخرجة عروضا عسكرية عكست 

املهارات والفنون القتالية التي تم إعطاؤها خالل 

فرتة التدريب والتأهيل. 

مني  العميد  وإسناد،  دعم  أول  اللواء  قائد  وأكد 

يف  متخصصة  املتخرجة  الكتيبة  أن  اليافعي، 

»الصاعقة« وتضاف إىل جانب القوات التي 

من  وإرشاف  بدعم  وتدريبها  تأهيلها  جرى 

إعادة  جهود  ضمن  العريب  التحالف  قوات 

بناء جيش وطني جديد، مضيفا أن األشقاء يف 

التحالف وعىل رأسهم اإلمارات يسهمون عرب تقديم 

الدعم واملساندة بتحقيق االنتصارات والنجاحات 

يف مختلف الجبهات ضد امليليشيات االنقالبية وكذا 

العنارص اإلرهابية.

وأضاف أن قوات اللواء تشارك بفاعلية يف الحملة 

اإلرهاب  ملحاربة  إطالقها  تم  التي  األخية  األمنية 

يف محافظة أبني، الفتا إىل أن هناك دفعات قادمة 

سيتم تدريبها وتأهيلها يف تخصصات جديدة من 

أجل تعزيز جهود اللواء يف إحالل األمن واالستقرار 

يف املحافظات الجنوبية. 

وأشاد نائب رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن 

دعم  األول  اللواء  إليها  وصل  مبا  الزنداين  صالح 

وإسناد الذي يعد حديث النشأة إال أن اإلنجازات 

اإلرهاب  التي يحققها كبية خصوصا ضد عنارص 

وعرب  املحررة.  املحافظات  مختلف  يف  والتطرف 

الزنداين عن شكره وتقديره لقيادة قوات التحالف 

العريب عىل رأسها السعودية واإلمارات التي تقدم 

وإعادة  الوطني  الجيش  لقوات  واملساندة  الدعم 

بنائه بصورة وطنية، تسهم يف حامية الوطن. 

شهدت قيادات من قوات التحالف العريب أمس حفل 

التابعة  األمنية  الوحدات  من  األوىل  الدفعة  تخريج 

الجهود  ضمن  اليمن،  جنوب  لحج،  رشطة  لجهاز 

الرامية لتعزيز السلك األمني واالرتقاء به لرتسيخ األمن 

واالستقرار يف املحافظات املحررة.

أقيم حفل التخرج يف مقر اللواء الرابع دعم وإسناد، 

حيث  اليمنية،  الداخلية  وزارة  يف  مسؤولني  بحضور 

املهارات  مدى  عكست  استعراضات  القوة  قدمت 

التدريب  فرتة  خالل  اكتسابها  تم  التي  والقدرات 

والتأهيل.

وأشار قائد رشطة محافظة لحج العميد صالح السيد 

إىل »أن عدد الخريجني 1000 فرد، موزعني عىل األمن 

العام والقوات الخاصة وقوات رشطة النجدة ورشطة 

العدد  »هذا  أن  إىل  الفتاً  النسائية«،  والرشطة  السي 

واالستقرار  األمن  لتحقيق  مساعداً  تعزيزاً  سيمثل 

لدولة  وتقديره  شكره  عن  السيد  وعرب  للمحافظة«. 

يف  الفاعلة  واملساهمة  الدور  لها  كان  التي  اإلمارات 

ضبط األمن مبحافظة لحج وكل املحافظات املحررة.

والعسكرية  األمنية  القيادات  كل  عزم  السيد  وأكد 

مبحافظة لحج بحامية الحقوق العامة والخاصة لينعم 

املكفولة  كافة  والحريات  بالحقوق  البسيط  املواطن 

قانونيا.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لخدمات الرشطة اللواء 

للوحدات  األوىل  الدفعة  تخريج  أن  مساعد  محمد 

الوحدات  أداء  تنظيم  الجهود إلعادة  تأيت يف  األمنية 

األمنية وترقيم شباب املقاومة الجنوبية باملحافظات 

األجهزة  تلعبه  الذي  بالدور  مشيداً  كافة،  املحررة 

والعسكرية مبحافظة لحج مبطاردة العنارص الخارجة 

عن القانون وبسط هيبة الدولة.

لدولة  والعرفان  بالشكر  الداخلية  وعرب وكيل وزارة 

اإلمارات وكل دول التحالف العريب الذين كان لهم 

الفاريس  املد  من  األرض  بتطهي  مبساعدتنا  الدور 

واملتمثل باملليشيات االنقالبية، وقال »علينا جميعاً 

عدن،  تحرير  ملعركة  الحاسمة  اللحظات  نتذكر  أن 

إىل  الحضور  أول  اإلمارات  دولة  من  األشقاء  كان 

الزكية  دمائهم  قدموا  وحينها  عدن  مبدينة  جانبنا 

ليختلط الدم العريب عىل أرض مدينة عدن الطاهرة«.

أن  الخبجي،  نارص  لحج  محافظ  أكد  جانبه،  من 

الذي  لحج  ألمن  جديداً  رافداً  ستكون  الدفعة 

يشهد تحسننا ملحوظا، مشياً إىل أن األيام املاضية 

شهدت نتائج أمنية يف محاربة اإلرهاب والجامعات 

املتطرفة.

ولفت الخبجي إىل أن السلطة املحلية ستبذل كل ما 

وتحقيق  واالستقرار  األمن  تعزيز  أجل  من  بوسعها 

عملية التنمية والبناء وإعادة كل ما دمرته الحرب.
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إيران تمثل تهديدًا لألمن واالستقرار 
العالميين، هذه حقيقة وليست 

ادعاء أو تحامل على إيران. فمن 
ينشئ قوة عسكرية وُيسلحها 
بأقوى أنواع السالح العسكري 

الحديث بهدف زعزعة أمن واستقرار 
دول أخرى ال يمكن أن يكون طرفًا 

مسئواًل في النظام الدولي أو 
يستهدف بالخير أمن واستقرار 

النظام الدولي. إيران ُمذنبة من 
رأسها إلى أخمص قدميها. فما 

بال مثل هكذا دولة لو أنها امتلكت 
السالح النووي؟! ما من شك 

ستكون شرسة في فرض هيمنتها، 
تهدد القريب وتبتز البعيد. 

إن الرئيس األمرييك دونالد ترامب محق يف وصفه 

لالتفاق النووي الذي توصلت له الواليات املتحدة 

ومعها الدول األخرى يف مجلس األمن باإلضافة إىل 

املانيا مع إيران بأنه اتفاٌق سيئ. ألنه وبكل بساطة 

النووية  القدرة  بامتالك  اإليراين  الطموح  ينهي  ال 

العسكرية بل يؤجله، وال يوقف التوغل اإليراين يف 

تهديد أمن واستقرار دول عدة يف املنطقة. نعم لقد 

أخفق الرئيس األمرييك السابق باراك أوباما يف الحد 

من خطورة إيران يف املنطقة عرب الجلوس معها يف 

إطار مشاوراتهم حول الربنامج النووي. ترامب يريد 

يربر  ما  لديه  أن  ورغم  االتفاق،  هذا  من  الخروج 

ذلك إال أن هذه الخطوة إذا ما متت ستكون خطية 

الرئيس  أن  وهو  ومنطقي  واحد  لسبب  للغاية 

األمرييك ليس لديه البديل عن هذا االتفاق للحد 

السالح  عىل  الحصول  مجال  يف  إيران  طموح  من 

البديلة غي موجودة، وهذا خطر  الخطة  النووي. 

يف حد ذاته. يردد الرئيس ترامب مراراً وتكراراً بأنه 

ال يعلن عام يخطط له. وهذا أمر طيب عسكرياً 

املجال  هذا  يف  أمامه  املطروحة  الخيارات  ولكن 

محدودة جداً. تأجيل الطموح اإليراين عرب مثل هذا 

االتفاق أهون من العمل املكثف نحو تحقيقه يف 

ظل غياب هذا االتفاق. النشاطات النووية اإليرانية 

اليوم مراقبة وفقاً لالتفاق، وهو ما يحد من الطموح 

اإليراين. وهذا عمٌل جيد. ولكن الخروج من االتفاق 

يعني وبكل بساطة ال يوجد ما ميكن أن يلزم إيران 

يف مسألة الحد من تطور برنامجها. 

الضغط عىل إيران حول هذا امللف وامللفات األخرى 

- كام يفعل الرئيس ترامب - أمٌر جيد. ألنه يبقي 

إيران يف خانة املشتبه به الذي عليه أن يُثبت عكس 

ما يُقال عنه. وهو أمر مهم يف اسرتاتيجية االحتواء. 

مام  ومتوجس  متخوف  سيبقى  املُتهم  فالطرف 

يقال عنه وسيحاول قدر اإلمكان إبراز نفسه عىل 

أنه ملتزم مبا هو مطلوب منه السيام أمام األطراف 

األخرى املشاركة يف االتفاق النووي من أمثال أعضاء 

مع  االرتباط  فك  فإن  لذلك  الدويل.  األمن  مجلس 

هذه األطراف سيجعل الطرف املُتهم أكرث حرية يف 

التعامل مع العامل الخارجي بعيداً عن خشيته من 

القيود املفروضة عليه. لذلك ال منطلق عىل اإلطالق 

من الرئيس ترامب أن يقوم بإلغاء االتفاق ونسف 

ما تم التوصل إليه. نعم مطلوب من الرئيس ترامب 

أهـون الشـريـن

بقلم : د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك 
ورئيس قسم العلوم السياسية - 

جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

كورقة  التشدد  هذا  واستخدام  إيران  مع  التشدد 

ضغط للحصول عىل تنازالت من إيران يف ملفات 

كامللف  العامليني  واالستقرار  لألمن  مهمة  أخرى 

السوري وامللف اليمني، ولكن ال ميكن أن ينسف يف 

سبيل ذلك التزام إيران ولو بالحد األدىن باتفاق منع 

التخصيب املحدد وفقاً لالتفاق النووي. 

سلفه  اسرتاتيجية  بأن  ترامب  الرئيس  أدرك  رمبا 

الوقت  لرشاء  كوسيلة  النووي  االتفاق  باستخدام 

لصالح  اإليراين  الداخل  يف  ما  تغي  يحدث  حتى 

نظام سيايس أكرث تسامحاً مع محيطه وأكرث تعاوناً 

اتجاه  يف  يعمل  فهو  لذلك  تتحقق،  لن  العامل  مع 

هي  الخطورة  لكن  االحتواء.  من  بدالً  املواجهة 

بعد  فامذا  النووي.  لالتفاق  الناجع  البديل  غياب 

الغاء االتفاق؟ املؤكد أن إيران ستعود إىل التخصيب 

العايل لليورانيوم، وتعيد العمل يف منشأتها النووية 

وتراوغ يف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

أي العودة إىل فرتة ما قبل االتفاق. 

مع  للتعامل  ذهبية  فرصة  لواشنطن  كانت  لقد 

إيران يف مختلف امللفات عندما شنت حربها عىل 

العراق يف 2003، وأعلنت القيادة إليرانية رغبتها يف 

التعامل مع واشنطن، إال أن تعنت الرئيس جورج 

بوش االبن واعتقاده بأن انتصاره يف العراق سيفرض 

عىل إيران أن تتغي جعل إيران تتشدد يف مختلف 

يف  كان  الذي  النووي  امللف  ضمنها  ومن  امللفات 

بدايات تطوره يف تلك الفرتة. لقد كان لدى إيران 

قدرات نووية محدودة يف تلك الفرتة، إال أن رفض 

إيران  للضغط عىل  الوضع  ذلك  استثامر  واشنطن 

من  ترفع  طهران  جعل  النووي  برنامجها  لوقف 

أصبح يف مستوى  أن  إىل  النووي  برنامجها  قدرات 

ذات  ترامب  الرئيس  يفعل  فهل  التقدم.  يف  غاية 

الخطأ االسرتاتيجي؟ اعتقد أنه يف حالة غياب وجود 

سيكون  االتفاق  عن  كبديل  واضحة  اسرتاتيجية 

اسرتاتيجي. فاملنطقة ال  التخيل عن االتفاق خطئاً 

الربنامج  ترك  من  قادمة  تتحمل سنوات  أن  ميكن 

ألنه  الدولية،  الرقابة  عن  بعيداً  اإليراين  النووي 

وبكل بساطة سيجعل إيران متتلك القنبلة النووية، 

النووي  إيران  فربنامج  الندم.  ينفع  لن  وعندها 

املضبوط دولياً خي من برنامج نووي منفلت. 

أستاذ العالقات الدولية املشارك ورئيس قسم العلوم 

السياسية – جامعة اإلمارات العربية املتحدة               
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ابن دغر: المحطة اإلماراتية 
تنهي عجز كهرباء عدن

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن 

املحطة الكهربائية املقدمة من قبل دولة اإلمارات 

الشيخ خليفة بن  السمو  وفق توجيهات صاحب 

الله، ستنهي  زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

أن  وأضاف  عدن.   مدينة  يف  الكهرباء  مشكلة 

املحطة اإلماراتية تضاف إىل محطة الحسوة وتتمثل 

وتركيبه  ميجاوات   100 سعة  غازي  تربني  بنقل 

وفقاً  عدن  يف  الحرارية  الحسوة  إنتاج  محطة  يف 

املهندسون  عليها  اتفق  التي  واإلجراءات  للنقاط 

زايد آل  اليمنيون واألخوة يف مؤسسة خليفة بن 

نهيان لألعامل اإلنسانية، الفتاً إىل أن هذه الطاقة 

الجديدة ستنهي العجز القائم يف مشكلة الكهرباء. 

عبدالله  أحمد  سقطرى  أرخبيل  محافظ  مثن 

الكوادر  تأهيل  يف  اإلمارات  جهود  السقطري 

الشبابية للنهوض باملؤسسات واملرافق الحكومية 

مع عدد  لقاء عقده  ذلك خالل  باملحافظة. جاء 

الذين تم تأهيلهم خالل الشهرين  من املوظفني 

املاضيني يف اإلمارات ضمن الجهود املتواصلة التي 

والعون  الدعم  تقديم  أجل  من  األشقاء  يبذلها 

للمؤسسات واملرافق الحكومية للنهوض واالرتقاء 

بأدائها بشكل أفضل. وأضاف املحافظ أن عملية 

التنمية  لعملية  أساسا  تعد  والتأهيل  التدريب 

الشاملة التي تسعى السلطة املحلية يف سقطرى 

أن  مضيفاً  القادمة،  الفرتة  خالل  تحقيقها  إىل 

وإدارته  مكتبه  املوظفني سيسهمون كل بحسب 

لرفع مستوى األداء اإلداري واملهني واالرتقاء به 

مستقبالً.

وتقديره  شكره  عن  السقطري  املحافظ  وعرب 

محافظ سقطرى: اإلمارات شريك في النهضة
الجهود املتواصلة التي تبذلها اإلمارات يف مختلف 

القطاعات الخدمية والحيوية واالقتصادية.

وأكد عدد من املوظفني املؤهلني أنهم تلقوا خالل 

معارف  عدة  يف  مكثفة  دورات  املاضية  الفرتة 

االرتقاء  يف  ستسهم  حديثة  إدارية  ومهارات 

بأعاملهم الوظيفية إىل مستوى أفضل ومساعدة 

إداراتهم يف إتباع أنظمة جديدة ترتقي باملستوى 

اإلداري واملهني.

أشاد مدير مطار عدن الدويل، املهندس طارق 
عبده عيل مبا تقدمه دولة اإلمارات العربية 
الذي  للمطار  محدود  ال  دعم  من  املتحدة 
التي  الحرب  جراء  كبية  أرضار  إىل  تعرض 
شنتها امليليشيات االنقالبية عىل مدينة عدن.
تحرير  فور  تبنت  اإلمارات  أن  وأضاف عيل 
املدينة مشاريع إعادة تأهيل وترميم املطار 
ما أسهم يف إعادة تشغيل هذا املرفق الذي 
كان متوقفا ومنهارا بسبب التخريب املتعمد 
كانت  التي  االنقالبية  املليشيات  قبل  من 
ولفت  لها.  رئيسيا  مقرا  املطار  من  تتخذ 
بها  تكفل  التي  الضخمة  املشاريع  أن  إىل 
األشقاء يف دولة اإلمارات من خالل املرحلة 
الثانية لتأهيل املطار تدل عىل صدق النوايا 
وإنعاش  األمل  إلعادة  الرامية  والخطوات 
الحركة الجوية الوحيدة يف مدينة عدن. ونفى 
مدير املطار ما تروج له بعض وسائل اإلعالم 
حول منع التحالف العريب السامح لرشكات 
وإىل  من  للعمل  بالعودة  األجنبية  الطيان 
تأخي  سبب  أن  مضيفا  الدويل،  عدن  مطار 
عودة رشكات الطيان يعود إىل فرض رشكات 
التأمني العاملية رسوما عالية جدا عىل رشكات 

الطيان التي ستعمل يف مطار عدن.

إشادة يمنية بدور 
اإلمارات في 

تأهيل مطار عدن



WWW.CALIDUS.AE

Calidus for NATION SHIELD - arabic version 24oct17.indd   2 10/26/17   2:03 PM



الحزم واألمل38 2017نوفمبر550العدد

اإلمارات تدعم أمن حضرموت بسيارات للشرطة
سلمت دولة اإلمارات دفعة جديدة من السيارات 

والرشطة  العام  األمن  بدوريات  والخاصة  املجهزة 

وذلك  حرضموت،  محافظة  ساحل  مديريات  إىل 

األمنية  األجهزة  لدعم  املتواصلة  جهودها  ضمن 

لتثبيت األمن واالستقرار يف املحافظة اليمنية. 

الدفعة  بتسليم  قاموا  الذين  الدولة  ممثلو  وأكد 

العام  األمن  ملندويب  السيارات  من  الجديدة 

حرضموت  محافظة  ساحل  مبديريات  والرشطة 

اليمن  يف  األشقاء  دعم  عىل  اإلمارات  دولة  حرص 

املحافظات  يف  واالستقرار  األمن  يعزز  ما  بكل 

قدمت  التي  حرضموت  محافظة  خاصة  املحررة 

منوذجاً رائعاً يف حفظ األمن واالستقرار. 

الجمهورية  سفي  املنهايل  سعيد  فهد  سعادة  قدم 

الباكري  سلطان  نائبه  يرافقه  الدولة  لدى  اليمنية 

واملستشار  النقيب  عيل  اللواء  العسكري  وامللحق 

العزاء  واجب  عقيل  بن  بدر  بالسفارة  اإلعالمي 

الذي  الكعبي  مطر  سعيد  الوطن  شهيد  ألرسة 

عملية  يف  الوطني  واجبه  أدائه  خالل  استشهد 

الذي  العريب  التحالف  قوات  ضمن  األمل  إعادة 

مع  للوقوف  السعودية  العربية  اململكة  تقوده 

الرشعية يف اليمن. 

الرئيس  ومواساة  تعازي  اليمني  السفي  نقل  و 

اليمنية  الجمهورية  رئيس  هادي  منصور  عبدربه 

التي نال بها  الشهيد  وتقديره لتضحيات وبطوالت 

رشف الشهادة سائال املوىل العيل القدير أن يسكنه 

الفردوس األعىل من الجنة.  و عرب السفي اليمني و 

العزاء  مجلس  زيارتهم  خالل  املرافق  والوفد  نائبه 

عزائهم  صادق  عن  الفجية  يف  القرية  منطقة  يف 

ومواساتهم لذوي الشهيد.. داعني الله العيل القدير 

أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 

وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان. 

و  اإلمارات  لدولة  الكبي  بالدور  املنهايل  نوه  و 

مختلف  يف  لليمن  ومؤازرة  دعم  من  قدمته  ما 

للمحافظات  واالستقرار  األمن  وإعادة  املجاالت 

املحررة وتقديم كوكبة من الشهداء األبرار ستظل 

أسامؤهم خالدة مقرونة بقيم الوفاء والعرفان. 

السفير اليمني يقدم واجب العزاء 
ألسرة الشهيد سعيد الكعبي

ساحل  مديريات  مسؤولو  توجه  جانبهم،  من 

دولة  إىل  والتقدير  بالشكر  حرضموت  محافظة 

تقدمه من دعم ألمن حرضموت  ما  اإلمارات عىل 

وحرصها الشديد عىل استقرار األوضاع فيها. 

من  العديد  قدمت  اإلمارات  دولة  أن  يذكر 

محافظة  إىل  واإلغاثية  اإلنسانية  املساعدات 

التعليم  منها  عدة  قطاعات  شملت  حرضموت، 

والصحة والقضاء، إىل جانب املؤسسات األمنية. 

أكد منسق شؤون جرحى الحرب يف مرص فارس 

يتلقون  جريح   100 يقارب  ما  أن  محمد،  عيل 

الرعاية الصحية يف مستشفيات مرص بدعم من 

دول التحالف العريب. 

باهتامم  يحظون  يف مرص  الجرحى  أن  وأضاف 

عالجاتهم  استكامل  أجل  من  كبية  ورعاية 

املتكاملة، مشيدا بالدعم واملساعدات املتواصلة 

لجرحى الحرب الذين يسقطون يف سبيل الدفاع 

عن الوطن يف وجه امليليشيات االنقالبية. 

بنسبة  عالجاتهم  تلقوا  الجرحى  أن  وأضاف 

70 باملائة، حيث تم تقديم مساعدات إضافية 

أطراف  إىل  يحتاجون  الذين  الجرحى  لصالح 

الجرحى عن  متنوعة.  وعرب عدد من  صناعية 

التي  اإلنسانية  للجهود  وتقديرهم  شكرهم 

تقديم  أجل  من  العريب  التحالف  دول  تبذلها 

العون واملساعدة للجرحى، وتلمس احتياجاتهم 

يف  العالجية  رحالتهم  الستكامل  الرضورية 

املستشفيات الخارجية. 

100 جريح يمني 
يتلقون العالجات في 

مصر بدعم التحالف
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أحد الموضوعات المهمة التي تم 
التطرق إليها في »مؤتمر القادة 
لحروب القرن الحادي والعشرين« 

الثاني، الذي أقيم في مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االستراتيجية 
وأكاديمية ربدان، مؤخرًا، والذي 

ناقش طبيعة حروب الجيل الرابع أحد 
تلك الموضوعات هو: كيفية تأثير 

على الشعوب من خالل الخطابات 
وبالتالي استغالل نقاط الضعف 
للتأثير عليهم، وهذا المحور يثير 

لدى المراقبين مسألة تراجع مكانة 
الوالء للدولة الوطنية باعتبارها أنها 
كانت أحد معايير األساسية للجندي 
المقاتل في خوض أي حرب لدولته 

ضد دولة أخرى.

 حيث يتم استخدام شعارات تغي والءات الناس يف 

رشعية بلدانهم وهذا ما دفع إىل ظهور مجموعات 

والءاتها  بحدود  تتجاوز  انتامءات  ذات  مسلحة 

حدود الدولة جغرافياً، وبالنظر إىل التغي يف طبيعة 

الحروب كام ذكر وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد 

أحمد البواردي هو نتاج التطور الحاصل فيام يطلق 

عليه »الجيل الرابع من الحروب« الذي يزيد فيه 

الجانب التقني باعتبارها حروب مستقبلية.

ومل تكتف حروب القرن الـ21 التي تعتمد كثيا عىل 

جنود ليسوا رشطا أنهم ينتمون إىل إقليم جغرايف 

مقارنة  تكلفة  األقل  اليوم هي  تكون  بأن  محدد، 

بالجيش النظامي واألكرث تأثياً بل هي األكرث انتشاراً 

تقدم خدمات  التي  الرشكات  من خالل  العامل  يف 

خدمات  تقدم  التي  ووتر  بالك  مثل  عسكرية: 

الدولية بأن  التقارير  الجانب تذكر  قتالية يف هذا 

كان هناك ما يقارب 60 رشكة تعمل يف العراق أثناء 

الغزو األمرييك ونفذت مهام قتالية لصالح الجيش 

األمرييك مع أن بعضهم ال يحمل الجنسية األمريكية 

بـ«قوات  الفرنسية  القوات  استعانة  وكذلك 

مستأجرة« من أجل قتال التنظيامت اإلرهابية يف 

أفريقيا، بل الكارثة الطامة الكربى أن املسألة طالت 

ألن يقوم أبناء الدولة ببيع والءهم لدول أخرى كل 

نتيجة  أو  السيايس(  )املال  مادي  مبقابل  إما  هذا 

لغزو فكري مثل اإلخوان املسلمني. 

لهذا فإن التحدي األكرب للدول اليوم، كام جاء يف 

إحدى املداخالت املؤمتر القيم واملهم نتيجة للوضع 

النوع  هذا  أن  املجتمعات،  تعيشه  الذي  الكاريث 

التنظيامت  أن  يف  يكمن  الرابع  الجيل  حرب  من 

األقل من الدولة لديها نفوذاً ميكنها، ولألسف، من 

التابعة للدول مبا فيها  مواجهة الجيوش النظامية 

الجيوش املحرتفة والتي تصنف أنها أكرث استعدادا 

للحروب مثل حزب الله اللبناين أو الحشد الشعبي 

الشيعي يف العراق، بل إن التحدي اآلخر وهو عىل 

عالقة باألول أن تكلفة هذه الحرب األقل من تكلفة 

الجيوش النظامية مع أنها أكرث فتكاً وتأثياً، وبالنظر 

إىل ما يحدث أن حروب الجيل الرابع هي حروب 

ثقافات التي تأخذ طابع تدمي العقول سواء ضد 

مدينة  يف  جدا  واضح  كان  وهذا  اآلخر  أو  الدولة 

مؤتمر »حروب قرن 21«

بقلم : محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

أيام  أفغانستان  وكذلك  والعراق  السورية  تدمر 

طالبان من خالل تدمي إرث تاريخي ذنبه الوحيد 

هذا  أهمية  أن  آخر،  مبعنى  اآلخر.  به  يؤمن  أنه 

املؤمتر ليس فقط يف توضيح ما وصلت إليه أنواع 

وصلت  أين  تقييم  أيضاً  ولكن  ونتائجها  الحروب 

الدولة الوطنية يف مواجهتها.

واقع »مؤمتر  الكبي من  السؤال  فإن  لذلك  ووفقاً 

الثاين  والعرشين«  الحادي  القرن  لحروب  القادة 

الدويل  والنظام  الوطنية  للدولة  ميكن  كيف  هو: 

اإلنسان  يضمن  يك  الحرب  هذه  عىل  التغلب 

العادي العيش الكريم وليك تحقق األمم املتحدة 

االستقرار واألمن  قيامها وهو  األسايس من  هدفها 

الدوليني؟! بال شك، أن الرهان دامئاً عىل االستثامر 

يف العنرص البرشي كونه يأيت يف املقدمة خاصة من 

ليس  والوطنية  األخالقية  القيم  زرع  إعادة  خالل 

لإلنسان  العامة  البيئة  يف  ولكن  فقط  املدرسة  يف 

التي  فهي  املجتمع،  هنا  وأعني  فيها  يعيش  التي 

تعمل عىل تهيئه الفرد تقديم الوالء الوطني عىل 

أي يشء آخر ومن ضمنها طبعا التطوير املستمر 

للجندي ملواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا 

الحديثة، فبناء االنتامءات هو القوة التي يضمن أن 

تظل الدولة هي الفاعلة يف مواجهة هذه النوعية 

من الحروب. أما عىل املستوى الدويل فإن إيجاد 

يف  املتبادل  للتعاون  ودولية  إقليمية  تحالفات 

األهمية  غاية  يف  أمر  الحديثة  الحروب  مواجهة 

خاصة وأن خطرها يهدد الجميع. 

مؤمتر حروب القرن الحادي والعرشون يجهز العامل 

الجيل  يسميها  والبعض  الرابع،  الجيل  لحروب 

املفاهيم  من  الكثي  الحدود  تجاوزت  الخامس، 

ومل  املسافات،  وألغت  للدولة،  الوطنية  )الحدود 

الكثي من أساليب  تعد تعرتف بالحدود( ووفرت 

االقتتال واملفاهيم القيمية )الوالء( بعضها ما يزال 

الدول  من  العديد  بدأت  وقد  يتقبلها  مل  البعض 

تعد العدة للتصدي لهذا النوع من الحروب ألنه 

واقع وليس من أساطي الخيال العلمي، هناك أدلة 

عىل ارتفاع الهجامت من الجيل الرابع التي تصيب 

الدول »بالشلل«.
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1ـ فـــي ضـــوء انعقـــاد مؤتمـــر 
القـــادة لحروب القـــرن الحادي 
أبرز أهداف  والعشرين، ماهي 
التـــي  والمخرجـــات  المؤتمـــر 

تتوقعونها منه؟
الشك أن انعقاد مثل هذه املؤمترات رضورة حيوية 

وتوفي  املستقبل،  قادة  إلعداد  األهمية  بالغة 

املعرفة الالزمة لهم من خالل االطالع عىل أحد أهم 

النظريات املعرفية يف املجال العسكري، واالحتكاك 

دول  يف  واملتخصصني  والخرباء  القادة  مع  العميل 

أخرى، السيام يف ظل الطبيعة بالغة التغي والتعقيد 

والناشئة  القامئة  االسرتاتيجي  التهديد  ملصادر 

واملتجددة  املتحولة  التحديات  وكذلك  واملحتملة 

يف عاملنا، ومبا ميكن من تعزيز الوعي االسرتاتيجي 

للقادة، وينعكس بالتايل عىل مخزون الخربات لدى 

قادة وأفراد قواتنا املسلحة، ومن ثم االسهام يف بلورة 

مصادر التهديد املحتملة واعداد خطط االستجابة 

املناسبة. ويسعى املؤمتر إىل جانب ماسبق تحقيق 

أهداف اسرتاتيجية أخرى مثل تعزيز التفاعل بني 

املؤسسات املعنية باألمن الوطني يف دولة االمارات 

العربية املتحدة وبناء فهم مشرتك ملصادر التهديد 

معها.  التعاطي  وسبل  تأثياتها  ودراسة  املحتملة 

واملؤكد أن هذا املؤمتر سيضيف تراكامً إىل املخزون 

باألمن  املعنية  واملؤسسات  القادة  لدى  املعريف 

البيئة  الدولة، السيام عىل صعيد فهم  الوطني يف 

اإلقليمية والدولية، ورصد  االسرتاتيجية للرصاعات 

تأثياتها املحتملة عىل املصالح االسرتاتيجية للدولة 

وبقية دول مجلس التعاون، واألمن القومي العريب 

يف اإلطار األوسع واألشمل، باعتبار أن األمن الوطني 

الوطني  األمن  من  يتجزأ  ال  جزء  االمارات  لدولة 

لدول مجلس التعاون واألمن القومي العريب.

2ـ ماهـــي بـــرأي معاليكم أبرز 
التحديـــات التـــي تواجه كل من 
الـــدول والجيـــوش فـــي هـــذا 

القرن؟
التحديات يف القرن الحادي والعرشين بشكل عام 

تتسم بقدر هائل من التشابك والتداخل والتعقيد، 

وزير الدولة لشؤون الدفاع في لقاء خاص مع مجلة »درع الوطن«

أكد معالي أحمد محمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أن دول وجيوش العالم تواجه تحديات كثيرة 
أن  السيما  متماثلة،  ال  وتهديدات  أنماطًا  ثناياه  بين  يحمل  الذي  والعشرين،  الحادي  القرن  في  متنوعة، 
التنظيمات والميلشيات والحروب بالوكالة باتت تمثل أحد أخطر أنماط الحرب الالمتماثلة أو غير التقليدية بين 

الجيوش، إذ باتت تمتلك أسلحة وأدوات عسكرية قادرة على خوض المجابهات الشرسة مع الجيوش.
وقال إن اإلمارات لعبت دورًا مشهودًا في التصدي لتلك التحديات المستقبلية، ووضعت استراتيجية ممنهجة 

لمواكبة المتغيرات الحديثة والتطورات التي  تشهدها المجاالت العسكرية.
»درع الوطن« أجرت حوار مع معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمناسبة انعقاد المؤتمر  الثاني لوزارة الدفاع 
بعنوان »القادة لحروب القرن الواحد والعشرين«، الذي ينطلق برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا، يوم أمس الموافق 22 أكتوبر 
إذ تناول الحوار في مضمونه أهمية وأهداف هذا الحدث الكبير، السيما أنه سيضيف تراكمًا إلى المخزون 
المعرفي لدى القادة والمؤسسات المعنية باألمن الوطني في الدولة،  فضال عن المتغيرات والتطورات التي 

يشهدها القرن مجال العسكري بمختلف مساراتها، والمؤكد أن هذا المؤتمر والتالي نص الحوار:

في مواجهة تحديات جديدة 
فـي القرن21

عمل دؤوب الستشراف مصادر التهديد المحتملة 
ودراستها بدقة

حوار: المقدم ركن/ يوسف جمعه الحداد
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الدولية  العالقات  تعقد  ملستوى  كانعكاس  وذلك 

الدول  بني  واملتعددة  الثنائية  املصالح  وشبكات 

ويف  ذلك.  وغي  والسياسية  األمنية  والتكتالت 

مجال عملنا االسرتاتيجي وشقه األمني والعسكري، 

هناك تحديات تواجه الجيوش يف مختلف الدول، 

أمناط  عىل  طرأت  التي  التحوالت  مقدمتها  ويف 

حيث  الالمتامثلة،  التهديدات  بربوز  التهديدات 

والحروب  وامليلشيات  التنظيامت  أن  القول  ميكن 

الحرب  أمناط  أخطر  أحد  متثل  باتت  بالوكالة 

الالمتامثلة أو غي التقليدية بني الجيوش وتنظيامت 

قادرة عىل  وأدوات عسكرية  أسلحة  متتلك  باتت 

يعد  فلم  الجيوش،  مع  الرشسة  املجابهات  خوض 

ينقص هذه امليلشيات سوى أنظمة القتال الجوي 

القتالية  قدراتها  النظامية يف  الجيوش  تضاهي  يك 

بالغ  وخططها العملياتية، وهذا األمر ميثل تحدياً 

ويجب  العاملي،  واالستقرار  األمن  عىل  الخطورة 

أمناط  وهناك  له.  والتصدي  مجابهته  عىل  العمل 

مثل حروب  التقليدية  غي  التهديدات  من  أخرى 

النظامية  الحروب غي  تعد  التي  الخامس،  الجيل 

أحد مظاهرها وليست كلها، فهناك أدوات أخرى 

الصعيد  عىل  الحروب  من  الجديدة  لألجيال 

يتعلق  ما  السيام  واالقتصادي،  والدعايئ  اإلعالمي 

أخطر  احد  أصبحت  التي  السيربانية،  بالحروب 

مظاهر التهديد االسرتاتيجي املحتمل لألمن الوطني 

أيضاً  وهناك  والعرشين.  الحادي  القرن  يف  للدول 

األمن  تواجه  التي  التهديدات  من  جديدة  أمناط 

املناخي  التغي  ظاهرة  مثل  الدوليني  واالستقرار 

التي تفرز بدورها تحديات قد تقود مستقبال إىل 

رصاعات وحروب ونزاعات عسكرية حول مصادر 

القرن  لدينا يف  فإن  املجمل  ذلك، ويف  املياه وغي 

وهي  أساسية  تحديات  ثالثة  والعرشين  الحادي 

وتتجسد  الالمتامثلة  أو  التقليدية  غي  الرصاعات 

في مواجهة تحديات جديدة 
فـي القرن21

السيربانية  والحروب  الدويل  اإلرهاب  يف  أساساً 

الطموحات  وهناك  الخامس،  الجيل  وحروب 

تحاول  التي  اإلقليمية  القوى  لبعض  التوسعية 

الدول  بعض  يف  السائدة  االضطرابات  استغالل 

من أجل توسيع نفوذها والتدخل الفج يف شؤون 

الدول األخرى، وهناك تصاعد خطر انتشار السالح 

نظام  يعجز  الصاروخية، حيث  والتجارب  النووي 

منع االنتشار النووي حتى اآلن عن إيقاف السعي 

عدم  عن  فضالً  النووي،  السالح  عىل  للحصول 

وجود آليات دولية فاعلة لحظر التجارب الصواريخ 

تنذر  باتت  التي  املديات،  متعددة  الباليستية 

بنشوب حرب عاملية ثالثة يف أي وقت من األوقات.

3ـ إلـــى أي مدى تؤثـــر الحروب 
الالمتماثلـــة أو غيـــر التقليدية 
علـــى األمـــن الوطنـــي لدولة 
المتحـــدة  العربيـــة  االمـــارات 
ودول مجلـــس التعـــاون لدول 

الخليج العربية ؟
تعلم أننا نعيش منذ تسعينيات القرن املايض ورمبا 

ما  بسبب  صغية  كونية  قرية  يف  بسنوات  قبلها 

تغيات  من  واالتصاالت  املعلومات  ثورة  أحدثته 

الدولية،  والعالقات  الدويل  النظام  بنية  يف  هائلة 

ومن ثم فلم يعد من السهل فصل أمناط التهديد 

دون  جغرافية  نطاقات  يف  وحرصها  االسرتاتيجي 

تتقاسم  دول  بني  البينية  الرصاعات  عدا  األخرى، 

فالتحديات  ذلك.  وغي  الجغرافية  الحدود 

والتهديدات يف القرن الحادي والعرشين باتت ذات 

طابع معومل، ومل يعد من السهل عىل دولة ادعاء 

فالظاهرة  التهديدات،  تلك  عن  معزل  يف  بقائها 

جغرايف  نطاق  لها  ليس  ذاتها  بحد  اإلرهابية 

وتعمل  والهالمية  بالسيولة  تتسم  فهي  محدد، 

تحديات القرن الواحد 
والعشرين تتسم 

بقدر هائل من 
التشابك والتداخل 

والتعقيد
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ضمن نطاقات أيديولوجية وليست جغرافية فقط، 

التي  املنفردة«  »الذئاب  ظاهرة  أفرز  فاالرهاب 

باتت متثل مصدر خطر بعد عملياتها ضد املدنيني 

ينطبق  األمر  يف دول غربية وعربية عدة. ونفس 

السيربانية وتهديداتها  الحرب  عىل تهديدات مثل 

التي تطال البنى التحتية واالقتصادية واالسرتاتيجية، 

لدولة  بالنسبة  بالغة  أهمية  لها  مسألة  وهي 

منخرطة متاماً يف الهياكل املالية واملؤسسة لالقتصاد 

العاملي مثل دولة االمارات العربية املتحدة، وهكذا 

بأننا نعيش يف جزيرة منعزلة عام  القول  يصعب 

يحيط بنا من مصادر التهديد، وهو مايفرس عملنا 

املحتملة  التهديد  استرشاف مصادر  الدؤوب عىل 

ودراستها بدقة لتحديد خطط االستجابة واملواجهة 

والتعامل معها يف إطار صيغ التعاون مع الرشكاء 

اإلقليميني والدوليني من الدول الحليفة والصديقة، 

أو يف إطار فردي.

4ـ كيف تنظرون إلى دور القادة 
العســـكريين في ظل التحديات 
والتهديدات االستراتيجية بالغة 

التعقيد والتشابك ؟
إذا كنا نتحدث عن تحوالت نوعية كبية عىل صعيد 

أدوات القتال، ودخول األفراد اآلليني ميادين املعارك 

خالل السنوات والعقود املقبلة، وإذا كان النقاش 

يحتدم حول دور القوات الربية والجوية يف حسم 

املعارك، فضالً عن طبيعة الرصاع ذاته وتغيه من 

النمط التقليدي إىل األمناط الالمتامثلة، إىل جانب 

التغيات الجذرية التي تطرأ تدريجياً عىل تأهيل 

الفرد املقاتل والتدريبات التي يتلقاها مبا يتاميش 

فإن  واملتجددة،  الجديدة  التهديدات  طبيعة  مع 

علينا أن نتوقع بالتبعية تغيات هيكلية يف أدوار 

تطرأ عىل طبيعة  التي  التحوالت  القادة، يف ضوء 

العدو ومن ثم ميادين القتال ومسارح العمليات 

والخطط القتالية، مبا يعني أن هناك تحوالت بنسبة 

القرن  القادة يف هذا  أدوار  مائة ومثانني درجة يف 

العرشين عىل  القرن  بدايات  بنظرائهم يف  مقارنة 

التغي هو  األسايس يف هذا  والعامل  املثال،  سبيل 

مستوى التغي والتعقيد والتطور والتشابك الذي طرأ 

عىل التهديدات الجديدة، فلم يعد القائد العسكري 

بحاجة فقط إىل تلقي العلوم العسكرية املتطورة، 

بل بات لزاماً عليه االملام بالعلوم االسرتاتيجية يف 

واإلعالمية  والسياسية  االقتصادية  كافة  أبعادها 

بالثقافات  االملام  وحتى  والعسكرية،  والثقافية 

والحضارات، وذلك نظراً ملشاركة القوات املسلحة 

للدول يف كثي من األحيان يف مسارح عمليات بدول 

وعاداتها  املجتمعات  بثقافة  وعياً  تتطلب  أخرى 

وتقاليدها، حيث يكون التعاون مع عنارص البيئة 

األداء  لفاعلية  املرجحة  العوامل  أحد  املحيطة 

القتايل والعمليايت وحتى اإلنساين واالغايث للقوات 

املسلحة يف العرص الحديث.

الـــدور  أن  تعتبـــرون  هـــل  5ـ 
المهام  أحـــد  بـــات  اإلنســـاني 

الرئيسية للجيوش الحديثة؟
كان  املسلحة  قواتنا  أن  إىل  اإلشارة  الرضوري  من 

لديها السبق يف بناء مخزون خربايت ومعريف يف مجال 

الجيوش  الدعم اإلنساين واالغايث، وهي تعترب من 

الحديثة املتطورة يف مجال العمل عىل هذا الصعيد 

الدولية  والتدخالت  الرصاعات  ظل  ويف  الحيوي. 

ألغراض إنسانية واملهام التي تضطلع بها الجيوش 

القوات املسلحة  يف بعض األزمات، اتسعت مهام 

لتشمل إىل جانب مهامها التقليدية املتعارف عليها، 

واالستقرار  األمن  حفظ  مثل  حديثة  أخرى  أدوار 

املساعدات  وتقديم  اإلعامر  وإعادة  السالم  وبناء 

الدعم  وتقديم  والصحية،  واالغاثية  اإلنسانية 

قواتنا المسلحة 
لديها السبق 

في مجال الدعم 
اإلنساني 
واإلغـاثي
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اتساع  وأتوقع  الطبيعية،  واألزمات  الكوارث  أثناء 

نطاق عمل ومهام القوات املسلحة يف ظل تفاقم 

التهديدات غي التقليدية، السيام مايتعلق بالتغي 

املناخي وافرازات االحتباس الحراري وغي ذلك من 

تغيات نتج عنها يف السنوات األخية حدوث كثي 

من الكوارث الطبيعية التي تتطلب تدخالت فاعلة 

من مؤسسات لها قدرة عىل التعامل يف مثل هذه 

الظروف بالغة الصعوبة، وقد تابعنا جميعاً الدور 

املرشف لقواتنا املسلحة يف مختلف مهامها ضمن 

اإلنسانية  أدوارها  عن  فضالً  السالم،  حفظ  قوات 

حيث  وغيها،  وأفغانستان  اليمن  يف  واالغاثية 

اإلنساين  الدعم  تقديم  يف  حيوي  بدور  تضطلع 

الحياة  سبل  تيسي  يف  الكبية  خرباتها  وتوظيف 

للسكان.

6 . فـــي ضـــوء ركائـــز رؤيتـــي 
ومئويـــة   ،2021 االمـــارات 
االمارات 2071، كيف تخططون 
االستراتيجيات الدفاعية للدولة 
فـــي ظل األهـــداف الطموحة 

في هاتين الرؤيتين؟
وما  الرؤيتني  هاتني  محتوى  طالعت  أنك  أعتقد 

تتضمناه من اهداف طموحة تتعلق بتغيي بنية 

إىل  النفط  عىل  االعتامد  من  الوطني  االقتصاد 

االعتامد عىل الطاقة الجديدة واملتجددة واالحتفال 

بتصدير آخر برميل نفط كام قال سيدي صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وغي 

ذلك من ركائز حيوية لهاتني الرؤيتني مثل تعزيز 

تنافسية الدولة يف مختلف املجاالت والقطاعات، 

الرقمي  واالقتصاد  املعرفة  مجتمع  نحو  والتحول 

ماسبق  إطار  ويف  والبرش،  التعليم  يف  واالستثامر 

ال  كافة  جوانبه  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  فإن 

القوات  مسؤولية  يعد  مل  الوطني  فاألمن  يتجزأ، 

املسلحة فقط، بل بات مسؤولية متكاملة وشاملة 

وتشعب  تفرع  بحجم  وأطرافها  ابعادها  لها 

وتعقد وتداخل مصادر التهديد القامئة واملحتملة، 

ستتفاقم  التعقيد  هذا  مستويات  أن  واعتقد 

ازادات  فكام  املقبلة،  والعقود  السنوات  خالل 

تطلعاتك وطموحاتك فإن عليك أن تتوقع تلقائيا 

مزيد من املسؤوليات واملهام للحفاظ عىل األمن 

الوطني وصون املكتسبات، والنجاح يولد بالتبعية 

مسؤوليات الحفاظ عليه ضد الحاقدين واملتآمرين 

قاعدة  بناء  عىل  نعمل  فنحن  لذا  ذلك،  وغي 

للمستقبل،  التخطيط  يف  تسهم  قوية  معرفية 

من  تفرضه  وما  التحديات  استرشاف  خالل  من 

مهام ومسؤوليات ملؤسسات األمن الوطني كافة، 

عقد  أن  واملؤكد  املسلحة.  القوات  مقدمتها  ويف 

واالعتامد  والعلمية  البحثية  والندوات  املؤمترات 

والنقاشات  التخطيط  يف  العلمي  التفكي  عىل 

أصيالً يف  نهجاً  بات  واملسؤوليات  املهام  وتحديد 

مهام  من  يتجزأ  ال  جزء  أيضاً  وهو  ككل،  دولتنا 

عملنا يف وزارة الدفاع.

ظاهرة التغير 
المناخي تفرز 

تحديات قد تقود 
مستقباًل إلى 

نزاعات عسكرية 
حول مصادر المياة
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 ومن املؤكد أن الزوار سيكونون قادرين عىل تعزيز 

معرض  أكرب  يف  التجارية  وفرصهم  اتصاالتهم  شبكة 

للطيان تشهده منطقة الرشق األوسط. عندما يفتح 

داخل  املعرض  مبوقع  أبوابه  للطيان  ديب  معرض 

مركز التجارة العاملي بعد أيام قليلة فمن السهل أن 

نرصد زيادة ملحوظة يف عدد الرشكات العارضة ويف 

الفعاليات الجديدة التي أضيفت إىل املعرض، عالوة 

والرشكات  الصناعية  الرشكات  كربيات  مشاركة  عىل 

العاملية الرائدة. ومن املتوقع حضور أكرث من 1,200 

رشكة عارضة، منها 100 رشكة تشارك يف معرض ديب 

سيكونون  الزوار  أن  املؤكد  ومن  مرة،  ألول  للطيان 

قادرين عىل تعزيز شبكة اتصاالتهم وفرصهم التجارية 

يف أكرب معرض للطيان تشهده منطقة الرشق األوسط. 

موقعها  بفضل  كبية  استفادة  ديب  إمارة  وتحقق 

الجغرايف املميز، حيث ال تبعد عن ثلث دول العاملني 

بأكرث من مثاين ساعات من الطيان، كام صنعت ديب 

بني  للربط  للطيان  عامليا  تجاريا  مركزيا  نفسها  من 

الفريد.  الجغرايف  املوقع  بفضل هذا  والغرب  الرشق 

منذ  كبيا  تطورا  للطيان  ديب  معرض  حقق  وقد 

نشأته قبل ثالثني عاما بعد أن أقرت صناعة الطيان 

بأهمية املنطقة يف هذا املجال. ومن املعتاد أن يجذب 

إىل 16  الفرتة من 12  الذي سينعقد خالل  املعرض، 

نوفمرب 2017، كربيات الرشكات العاملية املتخصصة يف 

صناعة الطيان من جميع أنحاء العامل، ولذلك ال تبدو 

دورة املعرض هذا العام استثناءا من القاعدة.

العارضة معرض ديب  الرشكات  ويعترب عدد كبي من 

للطيان نقطة جذب عاملية، وهي من أهم األسباب 

العالم يعاود زيارته 
لمعرض دبي للطيران 

مرة أخرى

في دورته الـخامسة عشرة
عندما يفتح معرض دبي للطيران أبوابه 

بموقع المعرض داخل مركز التجارة 
العالمي بعد أيام قليلة فمن السهل أن 

نرصد زيادة ملحوظة في عدد الشركات 
العارضة وفي الفعاليات الجديدة التي 

أضيفت إلى المعرض، عالوة على 
مشاركة كبريات الشركات الصناعية 

والشركات العالمية الرائدة. ومن المتوقع 
حضور أكثر من 1,200 شركة عارضة، منها 

100 شركة تشارك في معرض دبي 
للطيران ألول مرة، 
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وقد  واملشاركة.  الحضور  إىل  الرشكات  تدفع  التي 

رصحت رشكة بوينج يف أحدث تفاريرها حول توقعاتها 

بؤرة  يف  تقع  »املنطقة  بأن  العاملية  السوق  ألحوال 

اإلمكانيات الشاملة، وأن معرض ديب للطيان  يعترب 

يجعله  ما  وهو  رئييس،  تجاري  كمركز  مثاليا  موقعا 

الصفقات.  الصناعة وعقد  مكانا مثاليا اللتقاء رجال 

الرشكات  من  كبيا  عددا  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

العارضة تأيت من جميع أنجاء العامل من أجل املشاركة 

يف املعرض، حيث يأيت %30 من أوروبا و %40 من 

الرشق األوسط، إىل جانب عدد كبي من الرشكات التي 

تأيت من مناطق جغرافية أبعد. عالوة عىل ذلك، يأيت 

%10 من الرشكات العارضة من األمريكتني، حيث تأيت 

األغلبية من الواليات املتحدة وكندا، وهناك عدد كبي 

من تلك األغلبية يشارك يف معرض ديب للطيان ألول 

األمريكية ورشكة   PBS Aerospace مثل رشكة مرة 

 CAE رشكة  وتعترب  الكندية.   Vector Aerospace

بصورة  املعرض  يف  املشاركة  الرشكات  من  الكندية 

منتظمة.

التي   ADS الربيطانية  التجاريني  نق5ابة  وستتوىل 

متثل الرشكات املتخصصة يف مجال الطائرات والدفاع 

الجناح  وتنسيق  إعداد  مسؤولية  والفضاء  واألمن 

الربيطاين الذي يشهد هذا العام مشاركة 12 رشكة من 

جميع أنحاء بريطانيا.

ومن الجدير بالذكر أن الرشكات العارضة هنا تعترب 

أعضاء مهمة يف صناعة الطيان الربيطانية التي تحقق 

نجاحا عامليا وتعترب الصناعة األكرب يف أوروبا.

الجناح  يف  املشاركة  العارضة  الجهات  قامئة  وتشمل 

 CGTech VERICUT, Cobham الربيطاين رشكات

Electro Enter- ورشكات الدولية  التجارة   ووزارة 

 prises Ltd, Farnborough International Ltd,

Flitetec Ltd, HARRIS, Jewers Doors, Mar-

 ,tin-Baker Aircraft Company Ltd, QinetiQ

وجامعة ساوث ويلز ورشكة املوارد البرشية االفرتاضية 

Virtual Human Resources Hold-  للقابضة

ings، وستعرض تلك الجهات عددا كبيا من منتجاتها 

التدريب وخدمات االختبارات وأنظمة املراقبة  مثل 

والصيانة الشاملة.

وتتعاون رشكة ADS بشكل وثيق مع وزارة التجارة 

للرشكات  الالزم  الدعم  تقديم  أجل  من  الدولية 

العارضة املشاركة يف الجناح الربيطاين، ويرس موظفينا 

تقديم أي مساعدة ممكنة أو تقديم أي معلومات قد 

يحتاجها زوار الجناح.

الشركات العارضة الجديدة
العديدة  الجديدة  العارضة  الرشكات  قامئة  تضم 

إير  “لوب  رشكة  العام  هذا  الخارج  من  القادمة 

للطيان” من هونج كونج، ورشكة “توراس سيستمز” 

من كوريا الجنوبية، ومركز التجارة املاليزي من ماليزيا، 

ورشكة “إيروسبيس مينتنانس سولوشنز” من الواليات 

املتحدة ورشكة “برتا تكنولوجيز” من فرنسا، ورشكة 

“يت يب إس” من بلغاريا، باإلضافة إىل عدد كبي من 

املمثلني الجدد من جميع دول الرشق األوسط.

الهيئات الدفاعية اإلماراتية
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اإلمارات للصناعات  ورشكة  القالضة  توازن  رشكة 

للرشكات  اإلمارات  ومجلس  )إديك(  العسكرية 

لصناعة  منر  ورشكة  له،  التاعة  والرشكات  الدفاعية 

لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي  رشكة  و  السيارات، 

 Sonic Jet ورشكة   Calidus LLC ورشكة  الذاتية 

الصحراء  ومجموعة  ألنظمة التدريع  ورشكة الحصن 

واملركز العسكري املتقدم للصيانة واإلصالح والعمرة 

بن  ورشكة  إيروسبيس«،  »أطلس  ورشكة  )أمروك( 

هالل للمشاريع واملجموعة الذهبية الدولية ورشكة 

L-3 Communications Wescam ورشكة فالكون 

للطيان.

الشركات العارضة العالمية
يجري  الذي  للطيان  ديب  معرض  بحضور  التزم  كام 

الكربى  العاملية  الرشكات  الجاري  نوفمرب  شهر  يف 

بوينج  مثل رشكات  العسكري  املجال  يف  املتخصصة 

إيفييشن  وإلرتونيكا وداسو  مارتن وإمرباير  ولوكهيد 

ويبالتوس  وساب  كولينز  وروكويل  وريثون  وتاليز 

إيركرافت ليمتد،ـ وبرات آند ويتني - كندا، وجلف 

 General Atomics رشكات  عىل  عالوة  سرتيم، 

 Aeronautical Systems, Pal Aerospace , AAR,

 Diehl Aerospace, Al Alsalam Aerospace

Industries, Antonov, Aviall, a Boeing Com-

pany, BAE Systems, Bell Helicopter, BelTe-

chExport, Bombardier Aerospace, BRAH-

 MOS Aerospace, Pratt & Whitney Canada,

ROSOBORONEXPORT, Sprung Struc-

tures, TAI, UTC Aerospace Systems وغيها.

 Bombardier رشكة  لدى  السوق  توقعات  وتشي 

بقيمة  طائرة   350 تسليم  إىل   Business Aircraft

12 مليار دوالر خالل السنوات العرش القادمة، ومتثل 

الطائرات املتوسطة والعريضة حوايل %95 من تلك 

 Boeing Business Jets الطائرات، بينام ذكرت رشكة

أن الرشق األوسط يستحوذ عىل ثلث هذه املبيعات 

تقريبا.

قطاعات السوق الجديدة
من املؤكد أن معرض ديب للطيان سيضيف قطاعات 

جديدة إىل السوق العاملية، وسيفع مبيعات القطاعات 

األخرى هذا العام. وتشمل تلك اإلضافة أربعة أجنحة 

األنظمة  “قمة  و  الفضاء  وجناح  جديدة  متخصصة 

الشحن”  “منطقة  ة  املأهولة(  )غي  االلية  الجوية 

وعودة “مؤمتر أنظمة املطارات”، عالوة عىل النسخة 

Gulf Aviation Training Event الرابعة من

مؤتمر الفضاء
املحارضين  بعض  أسامء  للطيان  ديب  معرض  أعلن 

ميثل  الذي  الفضاء  مؤمتر  يف  املشاركني  واملقدمني 

و   12 يف  تنظيمه  وستم  للمعرض،  جديدة  إضافة 

قائد  املحارضين  بني هؤالء  من  الجاري.  نوفمرب   14

سفينة الفضاء أبوللو العقيد طيار آل ووردن وجورج 

وايتسايدز املتقاعد من سالح الجو األمرييك والرئيس 

التنفيذي لرشكة “فيجن جاالكتيك”، وسعادة الدكتور 

اإلماراتية،  الفضاء  وكالة  عام  مدير  األحبايب،  محمد 

وعمران رشف، مدير املشاريع ب “بعثة اإلمارات إىل 

كوكب املريخ” التابعة ملركز محمد بن راشد للفضاء 

)MBRSC(

وسيتم تخصيص جناح متخصص ملؤمتر الفضاء داخل 

الرشكات  تعرض  أن  املقرر  من  حيث  املؤمتر،  قاعة 

املشاركة، مثل وكالة الفضاء اإلماراتية، واملركز الوطني 

 Centre National d›études للدراسات املتخصصة

منتجاتها   ،ISS Reshetnev و   )Spatiales )CNES

جنبا إىل جنب طوال األيام الخمسة للمعرض. ومن 

 Aistech بني الرشكات العاملية األخرى املشاركة رشكة

أعنتا  اللتني  الروسية   Reshtenev ورشكة  اإلسبانية 

التزامهام باملشاركة يف املعرض.

األنظمـــة الجويـــة اآلليـــة )غير 
المأهولة(

تجسد األنظمة الجوية اآللية )غي املأهولة( القطاع 

األرسع تطورا يف صناعة الطائرات طبقا ملجلة الرشق 

األوسط، ومن املتوقع أن تنمو السوق العاملية مبعدل 

القادمة،  العرش  السنوات  خالل  الضعف  من  أكرث 

لرتتفع قيمتها من 5,2 مليار دوالر سنويا يف الوقت 

الحايل إىل 11,6 مليار دوالر بحلول عام 2023.

معرض  عىل  ستطرأ  التي  الجديدة  األحداث  ومن 

الجوية  األنظمة  وجناح  “قمة   2017 للطيان  ديب 

اآللية )غي املأهولة(” الذي سيكز عىل االستخدامات 

مواجهة  وكيفية  اآللية،  الجوية  لألنظمة  املحتملة 

وستشمل  الصناعة.  تلك  تعرتض  التي  التحديات 
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املناقشات التي ستدور خالل “قمة األنظمة الجوية 

التطورات  يومني  مدار  عىل  املأهولة(”  )غي  اآللية 

التي  والتحديات  والفرص  املستقبلية  واالبتكارات 

تعرتض طريق االستخدامات املدنية للطائرات اآللية 

)الدرون(، وتقديم تحليل مفصل وواف حول اللوائح 

األنظمة  ومستقبل  والتسجيل،  املنظمة  والقوانني 

الجوية اآللية يف املنطقة.

يف ظل وتية النمو املتسارع لسوق املركبات الجوية 

حيث  من  سواء  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  اآللية 

املنطقة  يف  العاملة  اآللية  الجوية  املركبات  عدد 

كان  التصنيع،  مجال  يف  املتزايدة  واالستثامرات 

ديب  معرض  يخصص  أن  واملنطقي  الطبيعي  من 

للطيان جناحا ومؤمترا خاصني بدولة اإلمارات. ومن 

يف  الطيان املدين  هيئة  عام  مدير  يلقي  أن  املقرر 

الفتتاح  الرئيسية  الكلمة  ديب محمد عبدالله االهيل 

مؤمتر املركبات الجوية اآللية الذي يستمر عىل مدى 

يومني.

)غي  اآللية  الجوية  األنظمة  »قمة  وستشمل 

منطقة عرض  عالوة عىل  جوية،  عروضا  املأهولة(« 

األنظمة اآللية.

Cargo Zone منطقة الشحن
من املقرر أن تناقش منطقة الشحن قوانني ولوائح 

الدعم  وخدمات  اللوجستية  واإلمدادات  الشحن 

Emir-  للتي يتطلباها قطاع الشحن. ومع قيام رشكة

ates SkyCargo، أكرب رشكة شحن يف العامل، بإعادة 

توطني أسطولها من طائرات الشحن من مطار ديب 

الدويل إىل مطار آل مكتوم الدويل ، أصبح هذا املركز 

من  مزيد  بفتح  ويبرش  اليوم،  مفتوحا  االسرتاتيجي 

الفرص التجارية يف أوروبا وأفريقيا وآسيا. ومن املقرر 

أن يلقي يوسف بيضون، رئيس هيئة مراقبة الشحن 

كلامت  ديب،  مطارات  يف  اللوجستية  والخدمات 

افتتاحية، وأن يتوىل مسؤولية تنسيق مؤمتر »منطقة 

تغطي  أخرى  نقاشات  إجراء  إىل  باإلضافة  الشحن«، 

بأمن وسالمة  بدءا  املوضوعات،  مجموعة كبية من 

اإللكرتونية  التجارة  برؤية  وانتهاء  الجوي  الشحن 

والتشهيل واللوائح والقوانني وغيها.

 Airport المطـــارات  أنظمـــة 
Solutions

مجددا  املطارات”  “أنظمة  مؤمتر  عودة  املقرر  من 

بعد تدشينه يف دورة مؤمتر ديب للطيان عام 2015، 

عالوة عىل تطويرالة سواء من حيث الكم أو الكيف، 

F&E Aero-  ممن ثم إعادة تدشينه عىل يد رشكة

space يف إطار “السلسلة العاملية ألنظمة املطارات” 

Airport Solutions Global Series الجديدة التي 

متكن رشكات الطيان من وضع اسرتاتيجية متكاملة مبا 

يكفي لتغطية أنظمتها ومعلوماتها التجارية وملكيتها 

الفكرية واألفراد، عالوة عىل عمليات الطيان.

Gulf Aviation Train-  تتشمل املستجدات األخرى

 Futures ”املستقبل “يوم  و   )ing Event )GATE

Day يف نسختهام الجديدة لعام 2017.

Tar-  رصرصحت ميشيل فان أكليني، مدير عام رشكة

sus F&E LLC Middle East املرسولة عن تنظيم 

دامئا  للطيان ظل يجسد  بأن “معرض ديب  املعرض، 

قلب صناعة الطيان. وعندما نرصد التوزيع الجغرايف 

أو  الجديدة  سواء  واملشاركة،  العارضة  للرشكات 
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تشارك  ديب يك  إىل  تسافر  وهي  العام  هذا  القدمية، 

أن معرض ديب  دليل عىل  أكرب  فإن هذا  املعرض  يف 

للطيان هو املكان األمثل بالنسبة إىل صناعة الطيان 

إلبرام الصفقات التجارية. ونحن نتطلع إىل الرتحيب 

بتلك الرشكات، ونتمنى كل النجاح للمعرض”.

الشركات العارضة
 :Dassault Aviation رشكة

طائرتها  إيفييشن  داسو  تعرض رشكة  أن  املقرر  من 

األدوار، وسلسلة طائرات  املتعددة  الشهية »رافال« 

)غي  اآللية  الجوية  املركبات  وأنظمة  »فالكون« 

املأهولة(. وتتمتع هذه الطائرة بقدرات هائلة عىل 

حمل األثقال وبنظام متطور إلدارة املهام، كام تتميز 

بقدرتها عىل استيعاب مجموعة من األسلحة الحالية 

أرض   – جو  الهجوم  عمليات  وتنفيذ  واملستقبلية، 

نفس  االعرتاض خالل  وتنفيذ عمليات  و جو – جو 

عدة  إداء  رافال  الطائرة  وتستطيع  الجوية.  الطلعة 

عمليات مختلفة يف آن واحد مثل إطالق صواريخ جو 

– جو أثناء مرحلة االخرتاق عىل ارتفاعات منخفضة 

للغاية، وهو ما يجسد قدرتها كطائرة »متعددة املهام« 

ومنصة قادرة عىل الحفاظ عىل نفسها بدرجة مذهلة.

:AirBus رشكة

من املقرر أن تعرض رشكة إيرباص طائرتها من طراز 

A400M التي تتمتع بقدرات غي مسبوقة من حيث 

القدرة عىل الوصول إىل مناطق الكوارث الطبيعية أو 

مسارح العمليات لتي ال تستطيع أي طائرة نقل جوي 

اسرتاتيجية أخرى الوصول إليها. وقد حصلت الطائرة 

عىل 174 طلب رشاء بصورة إجاملية، وتم تسليم 46 

الطائرة  وتعترب  الفعلية.  الخدمة  بعضها  دخل  منها 

A400M طائرة نقل جوي متقدمة تستخدم أحدث 

أساليب التكنولوجيا التي تجعلها طائرة قليلة التكلفة 

والقدرة عىل التعامل مع األزمات عىل جناح الرسعة.

:Boeing رشكة

ديب  معرص  يف  بوينج  رشكة  تعرض  أن  املقرر  من 

العمالقة    KC-46 بالوقود  التزويد  طائرة  للطيان 

والطائرات AH-64 و V-22 واألنظمة األخرى. وتعترب 

مروحية  طائرة   AH-64 Apache املروحية الطائرة 

الجيش  لخدمة  األدوار  متعددة  متقدمة  قتالية 

األخرى  املسلحة  القوات  األمرييك وعدد متزايد من 

عىل مستوى العامل.

وتشمل قامئة العمالء الخارجيني مرص واليونان والهند 

والكويت  وكوريا  واليابان  وإرسائيل  وإندونيسيا 

واإلمارات  وسنغافورة  والسعودية  وقطر  وهولندا 

وبريطانيا. وتعترب الطائرة AH-64E نظام تسلح مثايل 

املعادية والقدرة  الفتك باألهداف  أثبت قدرته عىل 

عىل الصمود والبقاء يف الجو ملدد طويلة والقدرة عىل 

حامية نفسها وسهولة صيانتها وإمكانية توافقها يف 

العمل مع الطائرات من الطرازات األخرى، فضال عن 

أدائها الفائق.
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:Telephonics رشكة

مرة  ألول  تليفونيكس  رشكة  تعرض  أن  املقرر  من 

 MOSAIC™ Active Electronically الرادار جهاز 

Scanned Array )AESA(-based radar tech-

nology يف معرض ديب للطيان. كام ستعرض الرشكة 

أحدث تقنياتها الخاصة بكيفية التمييز بني األهداف 

“نظام  واملعادية IFF technologies مثل  الصديقة 

 Passive Detection and واإلبالغ”  السلبي  الرصد 

Reporting System )PDRS( الذي هو عبارة عن 

للمراقبة  القنوات  متعدد  آيل  استقبال/إرسال  جهاز 

Automatic Dependent Surveillance- واإلذاعة

استقبال/إرسال  ونظام   )Broadcast )ADS-B

 Universal Access Transceiver عامليا  للدخول 

UAT(( وجهاز Mode 5 Level 2 squitter ونظام 

cueing system

 :TAURUS Systems GmbH رشكة

تأسست رشكة TAURUS Systems GmbH يف 

 MBDA عام 1998 عىل يد حاميل أسهمها رشكة

 Saab ورشكة  األملانية   Deutschland GmbH

الرشكة  وتعمل  السويدية.   Dynamics AB

تصميم  عن  كسؤولة  وكرشكة  رئييس  كمقاول 

وتتمتع   TAURUS KEPD 350E التسلح  نظام 

املجاالت  كافة  يف  ومتنوعة  عريضة  بخربة  الرشكة 

التنسلح  أنظمة  وتصنيع  بتطوير  املتعلقة 

املبدئية  الدراسات  عمل  من  بدءا  الهجومية، 

مثل  املتكاملة  األنظمة  وتشغيل  بتطوير  وانتهاء 

effects-‘ التأثيات”  عىل  “القامئة  العمليات 

’based operations

:Raytheon رشكة

إنتاجها  أحدث  ريثون  رشكة  تعرض  أن  املقرر  من 

السرباين  الدفاع  وتقنيات  الصواريخ  تقنيات  من 

لعبة  مجرد  ليس  الوطني  فالدفاع  )اإللكرتوين(. 

فيديوية، ولكن ميكن استخدام التطورات التي طرأت 

عىل تقنيات األلعاب، بدءا من أذرعة التحكم، مرورا 

بتبادل املعلومات، وانتهاء بالتكتيكات والصور املرئية، 

القرارات  اتخاذ  عملية  وتحسني  ترسيع  أجل  من 

الالزمة للدفاع الصاروخي.

مؤخرا  املقرتح  “باتريوت”  التحكم  نظام  ويطرح 

رسومات ثالثية األبعاد عىل غرار األلعاب الفيديوية 

داخل كونصول محمول ميكن وضعه داخل حقائب 

السفر يك يحل محل الحقيبة املعدنية الثقيلة التي ال 

ميكن تحريكها إال باستخدام إحدى الشاحنات. وأصبح 

النظام “باتريوت”  اليوم قادرين عىل تشغيل  الجند 

من داخل الخيمة أو املكتب أو أي موقع آخر لديه 

عىل  املقرتحة  التعديالت  وتعكس  للطاقة.  مصدر 

وتقنيات  األلعاب  تقنيات  بني  الجمع  عملية  النظام 

الحاسبات الشخصية.

:Oshkosh Defence رشكة

يف  ديفنس”  “أوشكوش  تشارك رشكة  أن  املقرر  من 

منتجاتها من  أحدث  تعرض  للطيان يك  معرض ديب 

 M-ATV االقتحام  مركبة  وتعترب  القتالية.  املركبات 

Assault –التي تعد التسحة الحاملة للجنود من عائلة 

والتضاريس  الطرق  أنواع  لكافة  الصالحة  املركبات 

MRAP التي تنتجها الرشكة – مركبة معمرة قادرة 

مركبة  وتستطيع  فئتها.  إىل  بالنسبة  املناورة  عىل 

االقتحام حمل 11 شخصا: خمسة يف أول صفني فوق 

مقاعد محمية ضد االنفجارات، وستة عىل الجانبني، 

مع وجود أربعة مقاعد قابلة للطي يف مؤخرة املركبة.

:Lockheed Martin رشكة

بعض  مارتن  لوكهيد  رشكة  تعرض  أن  املقرر  من 

بدءا  املدى،  الطويلة  املشرتكة  وبرامجها  مشاريعها 

يس130-  الجوي  النقل  وطائرة  إف16-  الطائرة  من 

وأنظمة صواريخ THAAD، وستعرض الرشكة بعضا 

من تجاربها إلفادة العمالء حول ما هو ممكن وكيفية 

خالل  الرشكة  وستعرض  مستقبلية.  خطط  أي  دعم 

معرض ديب للطيان الجيل الجديد من املواد املتقدمة 

البرشي  العنرصين  بني  والتعاون  الذاتية  واألنظمة 

واآليل واملنصات املقاومة للهجوم السرباين )اإللكرتوين( 

وأنظمة املهام.
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:Leonardo رشكة

من املقرر أن تعرض رشكة ليوناردو طائرة التدريب 

الجديد  الجيل  تعكس  التي   Aermacchi M-345

من طائرات التدريب والتي تناسب برامج التدريب، 

بدءا من مهام التدريب األسايس حتى مهام التدريب 

 Aermacchi التدريب  طائرة  وتتمتع  املتقدم. 

M-345 بأكرث من ستني عاما من الخربة يف تصميم

تصميم  تم  وقد  النفاثة.  التدريب  طائرات  وتصنيع 

كافة األنظمة األساسية لدى الطائرة املذكورة بحيث 

تحقق أعىل معدالت األمن والسالمة واالعتامدية بأقل 

 M-345 احتياج إىل الصيانة، ما أدى إىل قدرة الطائرة

طائرة  أي  تؤديه  أن  ميكن  الذي  الفائق  األداء  عىل 

تدريب توربينية نفاثة، فضال عن قلة تكاليف الدورة 

الحياتية للطائرة مقارنة بطائرات التدريب التوربينية 

النفاثة الثقيلة.

:Gulfstream Aerospace رشكة

 Gulfstream Aerospace من املقرر أن تعمل رشكة

 G500, G550 and منتجاتها:  أبرز  تسويق  عىل 

مستعدتان  إضافيتان  طائرتان  الرشكة  ولدى   G600

الخاصة   للمهام  مكملتني  وتعتربان  الخدمة،  لدخول 

التي تؤديها الطائرة G550 أما بالنسبة إىل الطائرتني 

قيد  زالتا  فام   Gulfstream G500 and G600

االختبارات الجوية ومن املتوقع دخولهام الخدمة يف 

عام 2018. وقد تم تصميم هاتني الطائرتني بالتعاون 

مع العمالء، وهو ما مييز برامج تطوير املنتجات لدى 

بني  مثايل  توازن  بأفضل  الطائرتان  وتتمتع  الرشكة. 

يجعلهام  ما  والراحة،  املناورة  عىل  والقدرة  الرسعة 

مثاليتني متاما بالنسبة للمهام الخاصة.

General Atomics Aeronautical Sys�  ككة

:tems Inc

 General Atomics رشكة  تعرض  أن  املقرر  من 

Aeronautical Systems Inc نظامها MUM-T يف 

نقلة  الذي يجسد  النظام  للطيان، وهو  معرض ديب 

بالنسبة  امليداين  الوعي  صعيد  عىل  عمالقة  نوعية 

الربية  القوات  تزويد  حيث  من  القتالية  للعمليات 

والدوارة  الثايتة  األجنحة  ذات  الطائرات  وقائدي 

بالقدرة عىل استقبال معلومات أنظمة االستشعار من 

 Unmanned املأهولة(  )غي  اآللية  الطائرات  نظام 

)Aircraft System )UAS

رشكة برتان تكنولوجيز:

البحوث  مجا  يف  تكنولوجيز  برتان  رشكة  تعمل 

لخدمة  التقنية  العالية  باألنظمة  الخاصة  والتطوير 

نظام  الرشكة  طورت  وقد  الكربى.  العلمية  الربامج 

 target alignment system الهدف  موازاة 

الهدف  موازاة  خالل  من  ميكن  الذي   ))SOPAC

الصادرة عن األنظمة بدقة متناهية  الليزر  وأشعات 

للغاية ال تتجاوز عدة ميكرونات قليلة.وقد ساعدت 

الرشكة رشكة CEA/DAM يف تشغيل األنظمة التي 

حاليا  األخية  وتستعد  تكنولوجيز،  برتان  بها  زودتها 

لتطوير الجهاز املستقبيل، وهو عبارة عن 22 سلسلة 

ليزريةلزيادة قوة الليزر يف التجارب بصورة تدريجية.

وإليجاز ما ذكر يف عجالة رسيعة نقول إن معرض ديب 

للطيان سينعقد يف ديب خالل الفرتة من 12 إىل 16 

يف  الفضاء”  “مؤمتر  املعرض  ويضم  الجاري،  نوفمرب 

يومي 13 و 14 نوفمرب، ومؤمتر GATE يف 13 نوفمرب، 

Cargo Zone Confer- الشحن” “منطقة   ممؤمتر 

ence يف 13 نوفمرب و “يوم املستقبل” يف اليوم األخي 

أن يجذب  املتوقع  نوفمرب. ومن  للمعرض، وهو 16 

تجاري  زائر   72,500 من  أكرث  للطيان  ديب  معرض 

خالل فرتة تنظيمه التي تستمر عىل مدى خمسة أيام.
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خالل  املنامة  البحرينية  العاصمة  إستضافت 

فعاليات  املايض   أكتوبر   18 اىل   16 من  الفرتة 

للدفاع 2017  الدوىل  البحرين  » معرض ومؤمتر 

جاللة  من  كرمية  وبرعاية  األوىل  نسخته  ىف   «

مملكة  عاهل  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  امللك 

البحرين .

يعد املعرض الذي أقيم يف مركز البحرين الدويل 

الدولية  املعارض  من  واملؤمترات  للمعارض 

 180 فيه  وشارك  املنطقة  يف  للدفاع  الشاملة 

االمارات  39 دولة من ضمنهم دولة  من  عارضاً 

املتحدة. العربية 

الدفاع  وزراء  الدويل  الحدث  هذا  حرض  وقد 

واالسلحة  الجيش  وقادة  والخارجية  واألمن 

يف  خرباء  إىل  باإلضافة  الجوية  والقوات  البحرية 

العسكرية االسرتاتيجية وصناع االسلحة  الشؤون 

واملعدات العسكرية واألنظمة الدفاعية.

البحرين  ومؤمتر  معرض  اقسام  واشتملت 

الدوىل للدفاع عىل عرض ألنظمة الدفاع الجوي 

والبحرية  واألرضية  الجوية  الدفاع  وأنظمة 

سالح  وأنظمة  للدبابات  املضادة  واألنظمة 

املعلومات  نظم  حامية  وتكنولوجيا  االخرتاق 

قريب  الدفاعي  والسالح  االلكرتونية  والحرب 

وأنظمة  البحث  وأجهزة  الرادار  وأنظمة  املدى 

اللييل  البحث  واجهزة  املالحة  ونظم  االتصاالت 

عن  الكشف  ونظم  الربية  العسكرية  واملعدات 

والنظم  العسكري  التدريب  ومعدات  األلغام 

اليدوية ونظم املحاكاة.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  وزار 

املعرض  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

الدول  ومنصات  األجنحة  تفقد خاللها عدد من 

»معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017«

منصة عالمية ألحدث النظم 
والتقنيات العسكرية

إعداد: محمد الطنيجي
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األسلحة  مجال  املتخصصة يف  العاملية  والرشكات 

واملعدات والتقنيات الدفاعية يف العامل.

وأبدى معاليه إعجابه مبا شاهده من معروضات 

املتطورة  املعدات  مختلف  من  الرشكات 

الدعوة  مثمناً  الحديثة  واألسلحة  واألجهزة 

تنظيمه  وحسن  املعرض  فعاليات  لحضور 

واملشاركة الواسعة لكربيات الرشكات الرائدة يف 

قطاع الدفاع من شتى دول العامل.

البحرين  أبرمت  مملكة  املعرض  هامش  وعىل 

صفقة مع رشكة لوكهيد مارتن األمريكية بقيمة 3.8 

 )16 )اف  طراز  من  طائرة   16 لرشاء  دوالر  مليار 

البحريني  املطورة. وأشار قائد سالح الجو املليك 

إىل أن استالم الطائرات سيتم يف عام 2021 وأن 

عن  فضالً  أخرى  معدات  رشاء  تتضمن  الصفقة 

أخرى  طائرات   3 بنحو  العدد  إضافة  إمكانية 

إضافية إذا دعت الحاجة لذلك. 

التحالفات  مؤمتر  املعرض  هامش  عىل  أقيم  كام 

العسكرية يف الرشق األوسط تناول أبرز التحديات 

التي تواجهها املنطقة وشارك فيه نخبة من القادة 

املفكرين  وكبار  والسابقني  الحاليني  العسكريني 

االسرتاتيجيني من مختلف دول العامل.

للدفاع  الدوىل  البحرين  ومؤمتر  معرض  ويعد 

ولقيادتها  البحرين  للمملكة  نوعية  قفزة 

تطوير  يف  تنظيمه  ساهم   حيث  الحكيمة 

بأرسها  املتخصصة  الدولية  املعارض  منظومة 

تُعنى  التي  واألمنية  الدفاعية  املعارض  منها 

التي  بتبادل ونقل املعارف والتقنيات الرضورية 

ألمن  ممكن  مستوى  أعىل  تحقيق  تستهدف 

الشعوب واستقرار الدول يف مواجهة التهديدات 

واملخاطر الدولية املتزايدة.
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 Combat II Ballistic Helmet( الخوذة
L110( تحمي من التهديدات الُمعاصرة

القمر الصناعي الرقمي من Boeing لتحسين االتصاالت
بإسناد سبعة من  “بوينغ” Boeing وبنجاح  قامت 

أصل سبع عمليات إطالق ألقامر صناعية متّت خالل 

للقمر  الحديث  اإلطالق  ضمنها  ومن  العام،  هذا 

الصناعي من طراز 702 ذي الحمولة الرقمية والطاقة 

االنتاجية العالية املصنوع لصالح رشكة “إنتيلسات” 

.)Intelsat(

واستقبل   )Intelsat 37e( الصناعي  القمر  أرسل 

إشاراته األوىل من الفضاء بعد وقت قصي من إطالقه 

عىل منت الصاروخ )Arianespace Ariane 5(. وحاملا 

بإرسال  سيقوم  الخدمة،  يف  الصناعي  القمر  يدخل 

تطبيقات  لدعم  عالية  انتاجية  طاقة  ذات  خدمات 

املشاريع، والنطاق العريض، والتطبيقات الحكومية، 

والتطبيقات املتحركة يف األمريكيتني وأفريقيا وأوربا.

اإلدارة  رئيس مجلس  “بول روزنوك”،  السيد  “يقول 

سيستيمز  ساتياليت  “بوينغ  يف  التنفيذي  واملدير 

إنرتناشيونال إنكوربورايشن”، “تُعترب عملية اإلطالق 

األخية هذه مثاالً عىل تأكيدنا عىل الجودة واملوثوقية 

لعمالئنا.  الجيدة  واإلمكانيات  املُنتجات  لتقديم 

وسوف متنح تقنية الحمولة الرقمية الرائدة يف السوق 

من بوينغ عمالءنا املرونة لتتواءم مع تزايد الطلب 

عىل االتصاالت يف الزمان واملكان املطلوبني، باإلضافة 

مهام  أو  احتياجات  يف  تغيات  أّي  مع  التكيف  إىل 

العمل.”

 يُعترب القمر الصناعي )Intelsat 37e( القمر الصناعي 

برشكة  الخاصة   )EpicNG( سلسلة  من  الثاين 

إطالقه  يتّم  الذي  “بوينغ”  املصنوع يف  “إنتيلسات” 

Epic- )ذذا العام، والقمر الصناعي الرابع من سلسلة 

NG( الخاصة برشكة “إنتيلسات” املصنوع يف “بوينغ. 

 ،)Intelsat 35e( وكان قد تّم تسليم القمر الصناعي

“كاب  قاعدة  من   2017 يوليو  يف  إطالقه  تّم  الذي 

كانيفيال” الجوية يف فلوريدا.

خوذة  عن  الرشطة  وقوات  الجيش  يبحث  عاملياً، 

العسكرية  الخدمة  عنارص  لحامية  طراز  أحدث  من 

النار من  املُعارصة، مثل إطالق  التهديدات  فيها من 

 Ceradyne البنادق واألدوات املتفجرة. قامت رشكة

الخوذة  بتصميم   ،)3M( لرشكة  مملوكة  وهي   ،Inc

الجديدة   )Combat II Ballistic Helmet L110(

لتلبية هذه الحاجة املُلحة مع مستوى عال من الراحة 

التجربة  الخوذة  هذه  وتعزز  املُستخدمني.  يُناسب 

العلمية لرشكة )3M( من أجل تقديم أقىص ما مُيكنها 

الحامية ضد املقذوفات حتى اآلن، وهي مبنية  من 

عىل تقنية تّم اختبارها ُمسبقاً يف الجيش األمرييك.

القتالية  العمليات  أجل  من  تصميمها  عىل  وعالوة 

العسكرية ومهام الرشطة الخاصة مبقاومة اإلرهاب، 

 Combat II Ballistic Helmet( للخوذة  مُيكن 

L110( أن تُساعد يف حامية عنارص الخدمة من شظايا 

القنابل ومقذوفات بنادق ُمعينة، ورصاص املُسدسات، 

الحامية  الخوذة  وتوفر  املسننة.  املتطايرات  وتأثي 

مبا  الخفيفة  األسلحة  مقذوفات  من  مجموعة  ضد 

فيها قيمة الحد القذائفي V50 األكرب من 2400 قدم 

الثانية )أكرب من 731 مرت بالثانية( ضد املقذوف  يف 

الكروي M80 الخاص بالناتو عيار x 51 7.62 ملم.

 Combat II Ballistic Helmet( الخوذة  حققت 

L110( هذا املستوى العايل من الحامية دون زيادة 

الرشطة  وقوات  للجيش  األمر  هذا  ويسمح  الوزن. 

بالحركية  التضحية  دون  أكرب  حامية  عىل  بالحصول 

العالية، وهي أمر مطلوٌب يف وقتنا الحارض يف املهام 

املتزايدة ضمن املُدن ويف القتال القريب.

أنتجت رشكة  Ceradyne حتى اليوم عرشات اآلالف 

من الخوذ التي تستخدم تقنية شبيهة بتقنية خوذة 

 Combat II( الخوذة  “سيادين«  وتُنتج   .)L110(

L110 helmet( بواسطة ُمركبات البويل إيثيلني عالية 

قذائفية  صياغة  تقنية  وتستخدم  الُجزيئي،  الوزن 

تتمتع بحقوق ملكيتها إلنتاج درع وقايئ ُصلب.
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شركة "Rheinmetall" ُتطّور دبابات المعركة

األملانية  املسلحة  القوات  اسطول  بتحديث جزء من  قريباً    Rheinmetall »ريهنميتال«  ستقوم رشكة 

)Bundeswehr( من دبابات املعركة الرئيسية »ليوبارد« Leopard ، من خالل تطبيق مجموعة شاملة من 

إجراءات التحديث. وسوف تكون مجموعة التكنولوجيا هذه، والتي يقع مقرها يف دوسلدورف، مسؤولة 

عن األجزاء الرئيسية يف برنامج تحديث األداء القتايل والذي سيجعل 104 دبابة ليوبارد 2 يف حالة تصميمية 

حديثة. ومع اقرتانها بخدمات إضافية، ستبلغ القيمة اإلجاملية لحزمة التحديث هذه 118 مليون يورو. 

وسوف تصل أوىل دبابات Leopard 2 A7V  املُحدثة بالتسلسل إىل القوات املسلحة األملانية  اعتباراً من 

العام 2020.

Leop- 20 16 ، وLeopard 2A6 و ،Leopard 2A4 68 دبابة  سستقوم »ريهنميتال« بتحويل ما مجموعه

ard 2A7  من دبابات املعركة الرئيسية، إىل الطراز A7V  القيايس. وخالل هذه العملية، سيقوم ُخرباء 

»ريهنميتال« بإزالة امليزات القدمية يف حواسيب الضبط الناري ولوحات التحكم باإلضافة إىل تنصيب ُمعنّي 

مدى ليزري وأداة تصوير حراري.

باإلضافة لذلك، ستقوم »ريهنميتال« بتوريد املدفع الجديدL55A1  لعدد 68 من دبابة املعركة الرئيسية  

Leopard 2A4  من أجل تحديثها. وبناء عىل ذلك، ستكون هذه الدبابات قادرة عىل رمي أحدث جيل من 

الذخية الخارقة للدروع يف منطقة الضغط العلوي. وستكون دبابات Leopard 2A7V  الـ 104 بأكملها 

قادرة عىل استخدام قذيفة DM11  الجديدة ُمتعددة األغراض والقابلة للربمجة من رشكة »ريهنميتال«.

تسلط هذه الصفقة األضواء عىل الدور الرئييس لرشكة »ريهنميتال« يف تصميم التسليح الرئييس للدبابات 

واملكونات اإللكرتونية الخاصة باآلليات القتالية الحديثة.

كوربورايشن«  غرومان  »نورثروب  رشكة  ُمِنَحت 

Northrop Grumman Corporation  عقد سنة 

بقيمة 9.4 ماليني دوالر، كجزء من  واحدة  أساسية 

طلبية مهمة متتد لثالث سنوات، من ِقبَل مركز إدارة 

دورة الحياة يف القوات الجوية )AFLCMC(، شعبة 

األنظمة الكريبتولوجيكية والسيربانية ملتابعة تطوير 

الخاصة   )CMP( السيربانية  املهمة  منصة  ونرش 

بالقوات الجوية. وتبلغ القيمة املتوقعة لطلبية املهمة 

هذه 37 مليون دوالر تقريباً.

تُعترب منصة املهمة السيربانية )CMP( نظام عمليات 

القوات  يف  األول  الشامل  الكومبيوترية  الشبكات 

الجوية، الذي يوفر البنية التحتية - أو املنصة – والتي 

األدوات  وإطالق  وإدارة  تشغيل  خاللها  من  مُيكن 

واألسلحة السيربانية.

وتعمل »نورثروب غرومان« عىل رفع مستوى أسلوب 

وهندسة  الرسيعة«  املُنجزة  »القيود  بـ  يُعرف  ما 

عىل  املقاتلني  ملساعدة  املبنى  منوذجية  األنظمة 

االستجابة برسعة أكرب للمتطلبات الناشئة، ولتسهيل 

التقليل من الوقت الالزم للتطوير.

»نورثروب  ُمنشأة  يف  الربنامج  العمل عىل  سيستمر 

غرومان« يف »سان أنتونيو«. كام سرتفع الرشكة املوارد 

من كافة قطاعات مرشوع »نورثروب غرومان« لدعم 

القوات الجوية الرابعة والعرشين، وقيادة الفضاء يف 

القوات الجوية، ومركز إدارة دورة الحياة يف القوات 

مبوجب  العقد  منحها  ومع   .)AFLCMC( الجوية 

الخدمات  إدارة  من  الصادر  الواسع  الحيازة  عقد 

العامة األمريكية، سيتوجب عىل »نورثروب غرومان« 

إعادة إكامل هذا العقد واالستمرار يف تطوير ودمج 

والنرش امليداين وإدامة برنامج منصة املهمة السيربانية 

لتطوير  بالعقد االصيل  )CMP(. وقد فازت الرشكة 

منصة املهمة السيبيية )CMP( يف أغسطس 2014.

شركة "نورثروب غرومان كوربورايشن" 
تحصل على عقد منصة المهمة السيبيرية للقوات 

الجوية األمريكية
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معهد مصدر  
يقوم بتطوير 
وقود حيوي 

ُمستدام للطائرات
الحيوية  الطاقة  أبحاث  كونسورتيوم  مؤخراً  أعلن 

للعلوم  مصدر  معهد  يف   )SBRC( املُستدامة 

كٌُل  تدعمه  ربحي  غي  كيان  وهو  والتكنولوجيا، 

وسافران،  وتكرير،  وبوينغ،  للطيان،  االتحاد  من 

وجرنال إليكرتيك، أّن مرشوعه الرئييّس، نظام الطاقة 

قد وصل حديثاً   ،)SEAS( البحر  مياه  والزراعة يف 

وقود  تطوير  مسية  يف  وحيوية  مهمة  مرحلة  إىل 

األّول  الحصاد  يف  يتمثّل  للطائرات  ُمستدام  حيوي 

ملحصول الوقود الحيوي. ويُعترب معهد مصدر جزءاً 

من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

مرشوع  مدير  ج.  ريوس  أليخاندرو  الدكتور  قاد 

فريقاً   )SBRC( املُستدامة  الحيوية  الطاقة  أبحاث 

األول  الِنتاج  لحصاد  مصدر  معهد  يف  الباحثني  من 

Sali- »ساليكورنيا«  الحيوي  الوقود  محصول  )نن 

امللوحة وغني  يتحمل  نبات محيّل  cornia(، وهو 

التجريبية   )SEAS( الحصاد يف منشأة تّم  بالزيت. 

مصدر،  مدينة  يف  هكتارين  مساحة  عىل  املقامة 

والكتلة  البحرية  املأكوالت  زراعة  يتّم هناك  حيث 

الحيوية املُستدامة باستخدام املياه املالحة واألرض 

الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  للُمساهمة  الصحراوية 

والوقود املُستدام لدولة اإلمارات العربة املتحدة.

سلسلة  يف  األوىل  الخطوة  ساليكورنيا  حصاد  يُعترب 

من الخطوات قبل أن يُصبح الزيت املُستخرج من 

الخطوات  هذه  تتضمن  للتصفية.  جاهزاً  البذور 

البذور،  تذرية  ثم  النباتات،  وطحن  تجفيف 

واستخراج الزيت منها بعرصها، ثم تنظيف الزيت 

إلزالة أية شوائب.

ساليكورنيا  زيت  ُمعالجة  سيتّم   ،2018 فرباير  يف 

إىل وقود  لتحويله  أبحاث »تكرير«  النقي يف مركز 

حيوي للطائرات. وحال اكتامل هذه العملية، سيتم 

خلط ذلك الوقود الحيوي برتكيز ُمنخفض مع وقود 

البوينغ  إحدى طائرات  لتشغيل  العادي،  الطائرات 

يف واحدة من رحالت طيان االتحاد.

General Dynamics  تفوز 
بعقد بقيمة 5 مليارات دوالر 

لتصميم غواصة الصواريخ البالستية 
المستقبلية  للبحرية األمريكية

بقيمة 5.1 مليارات  منحت البحرية األمريكية رشكة General Dynamics Electric Boat  عقداً 

 Integrated Product and Process Development  دوالر لتطوير املنتجات والعمليات املتكاملة

الجيل  متثل  وهي  كولومبيا،  فئة  من  الرائدة  الغواصة  تصميم  استكامل  أجل  من  وذلك   ،))IPPD

تابعة  Electric Boat هي  رشكة  أن  إىل  اإلشارى  وتجدر  البحار.  يف  االسرتاتيجي  للردع  املستقبيل 

.General Dynamics مملوكة بالكامل لرشكة جرنال ديناميكس

يف هذا السياق قال رئيس رشكة Electric Boat، جيفري س. جيجر: » تعمل Electric Boat عن كثب 

مع سالح البحرية والقاعدة الصناعية لصناعة الغواصات، وسوف تستمر الرشكة يف قيادة الجوانب 

الحيوية من جهود تطوير الغواصات من فئة كولومبيا، مبا يف ذلك التصميم، ورشاء املواد، والتصنيعء 

وخفض تكاليف التشغيل، من أجل إنجاز برنامج فعال ومعقول التكلفة«.

ويشمل عقد تطوير املنتجات والعمليات املتكاملة IPPD التمويل لتطوير التكنولوجيا واملكونات، 

والتي سيتم دمجها يف كل من غواصة  املشرتكة،  الصاروخية  للمقصورة  املستمر  التطوير  ًعن  فضال 

الصواريخ البالستية SSBN   وغواصة الصواريخ االسرتاتيجية من فئة Dreadnought للبحرية امللكية.

ومن املقرر أن يبدأ بناء الغواصة من فئة كولومبيا من الدرجة األوىل يف خريف عام 2020. وتخطط 

البحرية لبناء أسطول مكون من 12 غواصة صواريخ بالستية جديدة.

ويأيت العقد املعلن  بعد ترسية   مرشوع مدته خمس سنوات، بقيمة 1.85 مليار دوالر عىل رشكة 

الباليستية  الصواريخ  غواصات  وتطوير  بحث  أعامل  للتنفيذ   2012 ديسمرب  يف    Electric Boat

الجديدة لسالح البحرية.
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"Kelvin Hughes" تستحوذ على شركة "HENSOLDT" شركة

ارتفاع الطلب على تصدير الُمنتجات الروسية للقوات البرية

استحوذت “هينسولدت” HENSOLDT، وهي إحدى دور االستشعار املُستقلة الرائدة، 

عىل ُمزّود الحلول األمنية والرادارات البحرية “كيلفني هيوز” Kelvin Hughes، من رشكة 

املُتطلبات  كافة  تلبية  ومع   .)ECIManagement( الربيطانية  الخاصة  املُلكية  حقوق 

القانونية، دخلت اتفاقية رشاء األسهم املوقعة يف نهاية يونيو 2017 حيّز التنفيذ.

يف هذا السياق، يقول السيد “توماس مولر”، املدير التنفيذي لـ “هينسولدت”: “أصبحت 

محاِفظ ُمنتجاتنا وإمكانية دخولنا لألسواق متكاملة، وسرنى منواً كبياً نتيجة هذه االتفاقية. 

وستسمُح لنا حقيبة ُمنتجات رشكة Kelvin Hughes بالدخول إىل أسواق أكرث حساسية 

لألسعار، وستُضيف حلولهم األمنية قيمة ملُنتجات  HENSOLDT   وتُقربنا خطوة إضافية 

نحو هدفنا االسرتاتيجّي املُتمثّل يف تطوير دار االستشعار التابعة لنا لتُصبح مزود حلول 

استشعارية”.

وأضاف السيد توماس مولر: “ومن أجل رفع نُقاط القوة عند رشكة Kelvin Hughes يف 

سوق األمن، ومن أجل تقديم حلول متكاملة من طرف حقيبة ُمنتجاتنا الخاصة بالرادار، 

واإللكرتونيات الضوئية، والحرب اإللكرتونية، فقد قررنا خلق خط انتاج حلول أمنية جديد 

ومستقل”.

تقوم رشكة “كيلفني هيوز”، ومن خالل موظفيها البالغ عددهم حوايل 200 موظف، بتصميم 

وصناعة وتسويق ُمستشعرات رادارية للتطبيقات البحرية واألمنية بشكل رئييس. ويربُز 

من ضمن منتجاتها عائلة الرادار القوية عالية األداء )SharpEye(، باإلضافة إىل برمجيات 

التي تسمح بدمج عدة ُمستشعرات رادارية ومستشعرات   )CxEye( القيادة والسيطرة

آالت التصوير يف مجموعة عرض شاملة. وتبلغ عائدات الرشكة أكرث من 30 مليون جنيه 

إسرتليني. وهناك أكرث من 30 بحرية وحرس سواحل عرب العامل يستخدمون منتجاتها.

وهي   ،)JSC Rosoboronexport( رشكة  َشِهَدت 

 )Rostec State Corporation( رشكة  من  جزء 

الروسية  العسكرية  املعدات  الطلب عىل  زيادة يف 

الطلبيات  عدد  وارتفاع  الربية  بالقوات  الخاصة 

دول  األغراض يف  ثنائية  املدنية  باملنتجات  الخاصة 

أفريقيا  وغرب  ووسط  أسيا،  ووسط  رشق  جنوب 

وأمريكا الالتينية.

كان هناك طلب كبي عىل األسلحة الصغية وأسلحة 

املُدرعة،  واملركبات  واآلليات  القريب،  القتال 

املضادة  الصواريخ  وأنظمة  املدفعية  وأنظمة 

الروسية  املنتجات  قطاع  يف  والذخائر  للدروع 

الخاصة بالقوات الربية.

باإلضافة إىل املُنتجات الخاصة بالقوات العسكرية، 

)Rosoboronexport( حصة  يتضمن ملف رشكة 

ثُنائية االستخدام. عىل  املدنية  املُنتجات  كبية من 

سبيل املثال، تّم يف عام 2001 توريد ما يزيد عىل 

طرازات  من  وأفراد  معدات  نقل  آلية   18000

 )UAZ(و  ،)GAZ(و  ،)URAL(و  ،)KAMAZ(

إىل دول يف أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.

الفيدرايل  القانون  تعديل  وبعد  لذلك،  باإلضافة 

Roso- رشكة  ُمِنَحت  فقد  باألسلحة،  )للخاص 

املدنية  األسلحة  بتصدير  الحق   )boronexport

للرشكة  سيسمح  الذي  األمر  وهو  والعسكرية، 

أسواق  إىل  والدخول  طلبياتها،  حقيبة  بتوسيع 

يكن  مل  دول،  مع  التعاون  يف  والرشوع  جديدة 

الخدمة  وأسلحة  املدنية  األسلحة  رشاء  مبقدورها 

الرشكة  دخلت  ولقد  مختلفة.  ألسباب  الروسية 

بالفعل يف مفاوضات مع عدد من العمالء.
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Gulf- )للقد أصبحت الطائرة متعددة املهام من 

stream( جاهزة اآلن لتلبية ُمختلف االحتياجات 

ونقل  البضائع  وشحن  املرىض،  نقل  من  بدءاً 

املسؤولني. وسنستعرض هنا مزايا الجيل الثاين من 

الطراز )G550( بينام نُسلّط الضوء عىل االخرتاعات 

 ،)G500(، )G600( اإلضافية التي طالت الطرازات

و)G650( لالستبدال املُستقبيل.

 )AE( حالياً تستخدم رحالت اإلخالء الطبي الجوي

واحداً من األساليب اللوجستية التالية:

أو  الوقت،  عىل  مبنية   :)FRQ( املُتعددة  املهام 

ُمخطط لها ُمسبقاً، أو ُمصممة بني نُقطتني أو أكرث، 

وتشمل الشحن، واإلسناد اللوجستي ونقل املرىض.

للسفر  مطلوبة   :)ISS( النظام  من  االختيار  مهام 

العاجل عندما يتطلب الوضع الحرج للمرىض نقلهم 

قبل وصول/ مغادرة الطائرة املجدولة مسبقاً، وهو 

الذي قد يعني تحويلها عن مهام عملياتية  األمر 

أُخرى أو إضافة محطات للرحلة الحالية.

اعتبارات العناية بالمرضى
توفر موجودات النقل الجوي األساســية الثالثة يف 

مهام )ISS( رعاية أقل من املستوى املطلوب؛ فقد 

تتخطى الضجة يف مقصورة قيادة الطائرة العسكرية 

مستوى 110-90 ديســيبل، مرتافقة مع اهتزازات 

وارتفاع  طويلــة، 

درجات الحــرارة والصغط 

داخــل املقصــورة، األمر الذي يشــكل 

ضغطــاً وميثل عوامــل خطر خطــية عىل املرىض 

املصابني. وباإلضافــة لذلك، عندما تتوقف الطائرة 

للتزود بالوقــود، يولد الركاب املغادرين مزيداً من 

األخطــار من خــالل الحركات غــي الرضورية، مع 

التسبب مبزيد من التأخي لتقديم الرعاية األولية.

اعتبارات التكلفة العملياتية
ملهام   )DOC( اإلجاملية  املبارشة  التكلفة  قُدرت 

 /74.7/ بـقيمة   2009-2015 العامني  بني   )ISS(

األويل  العمليات  عىل مرسح  بناء   ( دوالر  مليون 

واملدى (، بينام تم رصف مبلغ يُقّدر بـ /32/ مليون 

مرىض  بخمسة  الخاصة   )ISS( مهام  عىل  دوالر 

أكرب   )KC-135(و )C-17( أقل. وتعترب طائرتا أو 

الطائرات وأكرثها تكلفة، وهام تنفذان %70 من 

الطبي  باإلخالء  الخاصة  املتعددة  املهام  رحالت 

مسؤولة  لوحدها   )C-17( الطائرة  لكن  الجوي، 

عن %92 من مجمل رحالت )ISS(؛ حيث كانت 

أكرث من %50 من تلك الرحالت مخصصة لخمسة 

مرىض أو أقل بتكلفة تقدر /97000/ دوالر للرحلة 

العمليات  مرسح  عىل  األمر  )يعتمد  الواحدة 

األويل(.

ال بد من وجود منصة أقل 

مالءمة  أكرث  بيئة  توفي  مُيكنها  تكلفة 

للمرىض وأكرث مرونة عملياتية.

الحـــل العملياتي المســـتقبلي 
)Gulfstream( من

تعترب الطائرة )G550( - التي تعتمد يف تصميمها 

Gulf-( أحدث ُمنتجات - )C-37B )ىلىل الطائرة 

stream( يتم تبنيها لنقل أفراد ذوي مكانة عالية يف 

اإلدارة الرئاسية، ومجليّس الشيوخ والنواب ووزارة 

توفيها  عىل  وعالوة  األمرييك.  والجيش  الدفاع 

اإلسناد  لتقديم  التشكيل   إلعادة  قابلة  مقصورة 

هذه  فإن  املسؤولني،  لكبار  مقاعد  أو  اللوجستي 

ُمتعددة  طبي  إخالء  منصة  متثل  التي   - الطائرة 

املهام )C-37B( وعالية األداء ومقبولة الثمن وذات 

تخصصية عالية - توفر أفضل رعاية نوعية خالل 

 )C-37B( الطائرة  تزويد  تّم  كام  الجوي.  اإلخالء 

طائرة رئاسية أو لإلخالء الطبي، طائرة 
الجيل الجديد ُمتعددة المهام من 

)Gulfstream(
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بتقنيات تواصل متقدمة مُتكنها من التواصل الصويت 

وتوفي البيانات اآلِمنة واالتصال املضمون عرب العامل.

لو أن القوات الجوية األمريكية استخدمت الطائرة 

أو  مرىض  بخمسة  الخاصة   )ISS( ملهام   )G550(

أقل خالل السنوات الست املنرصمة، لكانت تكلفة 

مليون   /8.8/ إىل  انخفضت  قد  املبارش  التشغيل 

دوالر عوضاً عن 32 مليون دوالر )توفيات تخفيض 

 459 املرىض  رحلة  وقت  وسينخفض  التكاليف( 

ساعة )%23 تخفيض يف زمن الرحلة(. ومن هنا فإن 

تكلفة التشغيل املبارش، خالل العمر الزمني املتوقع 

لطائرة )C-37B( واحدة، ترتفع إىل /155/ مليون 

أو  مرىض  بخمسة  الخاصة   )ISS( لرحالت  دوالر 

أقل؛ ومع التحليل إىل العوامل األولية والخصومات 

بخمسة  الخاصة   )C-17( لطائرة  رحلة   291 يف 

مرىض أو أقل ضمن مهام )ISS( التي متّت خالل 

السنوات الست السابقة، نجد أن وفورات تكلفة 

 110 تخطت  وحدها   )DOC( املبارش  التشغيل 

مليون دوالر.

مزايا الجيل القـــادم من اإلخالء 
الطبي ُمتعدد المهام

إخالء  منصة   )Gulfstream G550( طائرة  تعّد 

رعاية  لتقديم  استثنائياً  ُمجهزة  جوي  طبي 

بنظام  وتتمتع  التكلفة،  منخفضة  للمرىض  طبية 

الخاص  للشكل  لتحويلها  املهام  لتعدادية  ُمدمج 

الحموالت  أو  املسؤولني،  ورحالت  الركاب،  بنقل 

اللوجستية خالل ساعتني. كام توفر الطائرة مدًى 

طويالً، وارتفاعاً عالياً، وهواء نقياً بنسبة %100، مع 

ارتفاع مقصورة منخفض، وضوضاء منخفضة لراحة 

ملقصدها   )Gulfstream( طائرة  تصل  املريض. 

برسعة دون الخوض يف مراحل إعادة التزود بالوقود 

مع  تقريباً  يتامىش  الذي  األمر  للمرىض،  املُزعجة 

معيار املوثوقية الخاص “بجمعية الطيان التجاري 

 .99.8% إىل  تصل  بنسبة   )NBAA( الوطنية” 

باألشعة تحت  أنها طّورت نظام رؤيا متطور  كام 

البرصي  الخريطة  قراءة  نظام  وأدخلت  الحمراء 

املركب، وإمكانية الوصول النرتنت رسيعة عىل منت 

إلعالم  محوسب  مراقبة  ونظام  مرة،  ألول  الرحلة 

الفنيني مبواعيد الصيانة.

طائرة  فإّن  رولز-رويس،  مبُحريكّ  تزويدها  ومع 

)Gulfstream G550( تتمتع مبدى يبلغ /6750/ 

لكنها  كم،   /12501/ يُعادل  ما  أي  بحري،  ميل 

تعمل انطالقاً من املطارات قصية املدارج، وعالية 

االرتفاع، لتنقل ما يصل إىل /19/ راكباً مبدى طيان 

بدون توقف ألكرث من /12/ ساعة. ومُيكنها أن تطي 

دون الحاجة للتزود بالوقود من شنغهاي إىل لوس 

أنجلوس أو من نيويورك إىل ديب دون توقف برسعة 

منها مزودة  الطرازات  بعض  ماخ، مع وجود   0.8

بأرسّة لثامنية أشخاص، وأربعة مقصورات منفصلة 

وصالون بحجم كامل من األمام أو الخلف.

لوحة الطيران الرائدة
الخاصة   )PlaneView( الطيان  لوحة  تستخدم 

أربع   )Honeywell(و  )Gulfstream( برشكتي 

بيانات  لتقديم  سائل  كريستال  عرض  شاشات 

الرحلة الرئيسية بشكل أكرب وأوضح .

قيادة جوية ُمبدعة
لوحة طيان الطائرة )G550( بنظام  طيان ثاُليث 

الرحلة  ببيانات  التحكم  من  املالحني  مُيكن  إضايف 

املؤرش  ضبط  أجهزة  بواسطة  املتطورة  األساسية 

 )Gulfstream( املُصممة خصيصاً لرشكة )CCD(

واملتوضعة عىل كال الجانبني.

الدقة الكاملة في السماء
بيانات   )HUD( الرأسية  العرض  شاشة  تُظهر 

بالطيار،  الخاص  األمامي  الرؤية  حقل  يف  الرحلة 

بتقوية   )EVS( املتطور  الرؤية  نظام  يقوم  بينام 

تقنية التصوير باألشعة تحت الحمراء اللتقاط صور 

أوضح يف الظروف السيئة.

خيارات العرض البصري
تجمع شاشة الطيان الرئيسية البرصية الرتكيبية بني 

البنية ثالثية األبعاد وبيانات الرحلة ليمنح طياري 

الطائرة )G550( إدراكاً ُمحيطياً متقدماً.

الطائرة )Gulfstream G600(: املساحة والفخامة 

املسافرة إىل املستقبل

بطول يبلغ 45 قدماً /13.77/ مرت، تتمتّع الطائرة 

ضمن  األطول  باملقصورة   )Gulfstream G600(

فئتها. ومع شكلها الذي يتسع ألربع مناطق جلوس 

وحتى دش استحامم، فإن الكبينة تتمتع بالحجم 

والشكل األمثل للمساعدة يف إنتاج الطائرة األفضل 

يف فئتها من حيث الرسعة وكفاءة استهالك الوقود.

 :)Gulfstream G650( الطائـــرة 
إقالع رحلة اإلبداع والتميز

تُقدمه )Gulfstream( يف طائرة )G650( هو  ما 

من رسعة  تفوق 92%  برسعة  تطي  نفائة  طائرة 

الصوت وبدقة عالية بفضل ُجنيجات الرفع عالية 

الكفاءة التي تُقدم رسعة من خالل مقصورة أهدأ 

وأرحب وأكرث تالؤماً. اربط هذه الهندسة الفريدة 

 )BR725 AI-12( مبحركات  باألجنحة  املتعلقة 

رولز- رشكة  من  النفث  وعالية  التصميم  حديثة 

أداًء غي   )G650( الطائرة رويس، حينها ستحقق 

مسبوق عند رسعة تصل إىل 0.925..



تقارير62 2017نوفمبر550العدد

اسرتاتيجية  “قدرات  ب   A400M الطائرة  وتتمتع 

أطول  مدى  قطع  من  متكنها  مزدوجة”  وتكتيكية 

أثقل  حمولة  وحمل  أكرب  ارتفاع  وعىل  أكرب  برسعة 

أداء تكتييك أفضل من أي طائرة أخرى من  وتحقيق 

الطائرة  النقل، وهو ما ميكن  لطائرات  السابق  الجيل 

إىل  حساسة  مصيية  ومعدات  مهامت  تسليم  من 

من  نقطة  أقرب  إىل  أي  إليها،  توصيلها  املراد  النقطة 

منطقة الكوارث الطبيعية أو مرسح العمليات التي ال 

تستطيع أي طائرة نقل أخرى الوصول إليها. كام تتميز 

طائرة النقل  A400M بقلة تكلفتها ورسعة استجابتها 

يف التعامل مع األزمات.

مايو  النقل  A400M يف شهر  طائرة  إطالق  تم  وقد 

عام 2003 لتلبية املتطلبات املشرتكة للدول األوروبية 

 ،OCCAR تحت مسمى تجميعها  أعيد  التي  السبع 

وإسبانيا  ولوكسمبورج  وأملانيا  وفرنسا  بلجيكا  وهي 

وتركيا وبريطانيا، ثم ماليزيا يف عام 2005. وقد دشنت 

طائرة النقل  A400M رحلتها األوىل يف 11 ديسمرب عام 

2009، وتم تسليم أول دفعة إنتاج منها إىل سالح الجو 

الفرنيس يف شهر أغسطس عام 2013، لتدخل صفوف 

افتتحت  وقد  واحد.  بعام  ذلك  بعد  الفعلية  الخدمة 

طائرة النقل  A400M سجل استخدامها العمليايت مع 

القوات املسلحة الفرنسية والرتكية يف أفغانستان ومع 

جمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل اإلفريقي 

الدعم  تقديم  بهدف  األوسط  الرشق  ومنطقة  ومايل 

الالزم للعمليات الجوية فوق العراق وسوريا.

الجوي  النقل  طائرة   A400M النقل   طائرة  تعترب 

األجهزة  نقل  تستطيع  التي  الوحيدة  الضخمة 

واملعدات الصقيلة والضخمة إىل النقطة املراد إيصالها 

تكون  بحيث  الطائرة  تصميم  تم  وقد  مبارشة.  إليها 

الجوية  املدارج  فوق  بكفاءة  الطيان  عىل  قادرة 

القصية  الجوية  املمرات  وفوق  املمهدة  وغي  الوعرة 

لعمل  أو  الطائرة  لصف  املخصصة  األماكن  قلة  ومع 

أو  مساعدات  بأي  االستعانة  ودون  الالزمة  املناورات 

تسهيالت أرضية، وكلها عوامل تفرض قيوداً ثقيلة عىل 

الطائرة  قدرة  أن  كام  تكتيكية.  جوي  نقل  طائرة  أي 

من  بالقرب  ممهدة  غي  جوية  مدارج  استخدام  عىل 

النهائية توفر وقتا مثينا يف عملية نقل  تقطة الوصول 

واملؤون،  واألفراد  الثقيلة  واألجهزة  املعدات  وتسليم 

ميكن  التي  املتوسطة  املطارات  تجاوز  إمكانية  وتتيح 

طائرة  تتمتع  األزمات.   وقت  يف  مزدحمة  تكون  أن 

العمل  من  متكنها  مستقلة  بقدرات   A400M  النقل

انطالقا من املدارج الجوية البعيدة غي املمهدة، األمر 

الذي يقلل الوقت املستهلك عىل األرض. ويوجد لدى 

الطائرة أنظمة قادرة عىل تقليل نسبة تعرض الطائرة 

الرئيسية  العمل  مثل وجود “محطة  ألي عمل معاد، 

عملية  إدارة  مسؤولية  تتوىل  التي  للتحميل”  الرقمية 

الجوي.  التسليم  عمليات  ومراقبة  العفش  مناولة 

وميكن إعادة تهيئة باب العفش يف وقت قصي للغاية 

لضامن سهولة ورسعة الشحن.

تم تصميم طائرة النقل  A400M منذ البداية لتلعب 

دورا مزدوجا كطائرة نقل وكطائرة متوين جوي يف آن 

الجوية وسيلة رخيصة  للقوات  الطائرة  واحد. وتؤمن 

إلعادة التزود بالوقود أثناء الطيان، باإلضافة إىل الور 

الذي ميكن أن تؤديه الطائرة كطائرة متوين لوجستي 

وكطائرة نقل تكتيكية قوية.

مبعظم  القياسية   A400M النقل   طائرة  وتتمتع 

بها أي طائرة  تتمتع  التي  األجهزة واملعدات والربامج 

نقل أخرى، وميكن إعادة تجهيزها عىل جناح الرسعة 

عمالقة  تكتيكية  جوي  متوين  طائرة  إىل  تتحول  يك 

لتموين الطائرات جوا تبعا لرسعتها وارتفاعها.

شركة Boeing: طائرة النقل المتقدمة A400M طائرة 
قوية ومرخص باستخدامها في العمليات العسكرية

تعتبر طائرة النقل  A400M طائرة متقدمة تتمتع بأحدث تقنيات القرن الحادي والعشرين، ويتميز 
مخزن عفشها بالقدرة على استيعاب ونقل مخزن عفشها أشد أجهزة القوات المسلحة حساسية  

التي ال تستطيع أي طائرة نقل تكتيكية أخرى نقلها مثل الطائرات المروحية الثقيلة أو مركبات 
المشاة القتالية الثقيلة أو أجهزة الحفر والتنقيب الثقيلة.

FLY
WE MAKE IT
طائرة  أحدث   A400M إيرباص  تُعترب 
غ�  بقدرات  وتتميّز  العا�  يف  جوي  نقل 
العسكري.  الجوي  النقل  يف  مسبوقة 
ثقيلة  حموالت  نقل  الطائرة  وتستطيع 
مكان  أي  إىل  ضخمة  أحجام  وذات 
التحليق  عىل  قدرتها  بفضل  وذلك  بالعا� 
ارتفاعات  وعىل  بعيدة  ملسافات  برسعة 
عىل  الهبوط  تستطيع  ك¥  شاهقة، 
ُممهدة. وغ�  قص�ة  مدرجات 
الطائرة  تستطيع  الفريدة  قدراتها  وبفضل 
سواء  املهام،  من  واسعة  مجموعة  تنفيذ 
اإلنزال  أو  االسرتاتيجي  النقل  يف  ذلك  كان 
الجو. يف  بالوقود  التزود  أو   µالتكتي

We make it fly .فريدة

أي مكان.
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الحرب اإللكترونية
اإللكرتونية  الحرب  مجال  يف  الرشكة  تقدم 

خدمات التدريب الفني مع الرتكيز عىل الجانب 

يواكب  مبا  الخدمات  تلك  وتحديث  التشغييل، 

التطورات التكنولوجية. ويعتمد هذا املجال عىل 

الوثيق بني كبار الرشكات املسؤولة عن  التعاون 

الكروا.  و   MBDA و  تاليز  مثل  واألمن  الدفاع 

رشكة  تعاونت   2015 عام  يونيو  شهر  ومنذ 

الخدمات  أفضل  لتقديم  تاليز  رشكة  مع   DCI

مقررات  أكرث  يضم  كتيب  ووضع  التدريبية، 

التدريب شيوعا واستخداما.

التدريب  خدمات  أيضا   DCI رشكة  تقدم  كام 

استفاد  وقد  لفرنسا،  والحليفة  الصديقة  للدول 

التدربون القادمون من الرشق األوسط وأمريكا 

جنوب  ومنطقة  الشاملية  وأمريكا  الجنوبية 

تتمتع  التي  الطويلة  الخربات  من  آسيا  رشق 

بها الرشكة يف مجال التدريب الذي يعترب مجاال 

شركة DCI وخبرة طويلة في مجال 
الدورات التدريبية

منذ أكثر من ثالثين عاما، وبدعم من سالح الجو الفرنسي، وبالتعاون مع كبار شركات صناعة الطائرات، 
بدأ القطاع المسؤول عن صناعة الطائرات داخل شركة   )Défense Conseil International )DCI في 

إقامة سلسلة من الشراكات بين المستخدمين، وحرصت تلك الشراكات على تلبية متطلبات التشغيل لدى 
كل دولة. وتقدم الشركة خبرتها في مجال التدريب في القطاعات المختلفة التي ترمي إلى تسليح 

الدول الصديقة بصورة أفضل. 
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إلدارة  بالنسبة  عنه  غنى  ال  تخصصيا  نوعيا 

الحديثة. الجوية  العمليات 

التدريـــب على جمع المعلومات 
العسكرية االستخباراتية

العلوم  كافة  العسكرية  االستخبارات  تضم 

املعنية بجمع وتحليل وبث املعلومات للوحدات 

االستخبارات  وتنقسم  القرار.  وصناع  العسكرية 

 )HUMINT( العسكرية إىل استخبارات برشية

تكون  ما  غالبا  )التي  فنية   استخبارات  أو 

وإلكرتونية   )IMINT( تصويرية  استخبارات 

االستخبارات  عمليات  تنفيذ  ويتم   )ELINT(

والعملياتية  )التكتيكية  املستويات  كافة  عىل 

واالسرتاتيجية(، سواء يف وقت السلم أو الحرب.

واملراقبة  املعلومات  جمع  شعبة  وتؤمن 

 DCI لرشكة  التابعة  والجغرافيا  واالستطالع 

التي  العسكرية  االستخبارات  عىل  التدريب 

تغطي هذه املجاالت املختلفة.

المشـــورة  وتقديـــم  التدريـــب 
في مجـــال الدفاع الســـبراني 

)اإللكتروني(
يؤمن “معهد إدارة الدفاع السرباين التابع لرشكة 

DCI دورات التدريب األكادميية أو الشخصية ، 

عالوة عىل التامرين والتدريب العمليايت. ويؤمن 

ويضم  فائقة،  وفنية  برشية  موارد  املعهد  هذا 

مبا  املعلومات  تقنية  متخصصة يف  كاملة  وإدارة 

واقعية  بيئة  من  االستفادة  من  املتدربني  ميكن 

ويعتمد  املختلفة.  التدريب  سيناريوهات  ومن 

والتطوير  البحوث  عىل  العمليايت  التدريب 

التشغيل  مجال  يف  التطورات  أحدث  ويضم 

والتسلسل  القيادي  التسلسل  مثل  العسكري، 

تعتمد  كام  العمليات.  وإدارة  وتخطيط  الفني 

يف  االمتياز  “قطب  عىل  أيضا   DCI رشكة 

دوراتها  تطوير  وعند  السرباين”،  الدفاع  مجال 

أساليب  الرشكة  تستخدم  األكادميية  التدريبيبة 

قريبة من بيئة الرشكة.

الطائـــرات  أطقـــم  تدريـــب 
المروحية والصيانة العملياتية

يف  الخربة  من  هائل  برصيد   DCI رشكة  تتمتع 

الطائرات  وعمليات  املروحية  الطائرات  مجال 

والبحرية  والجوية  الربية  القوات  مع  املروحية 

متطلبات  ولتلبية  الوطني.  لألمن  التابعة 

متهيدية  تدريبية  دورة  الرشكة  تقدم  التدريب، 

عىل كيفية قيادة الطائرات مبركز تدريبها الدويل 

للجيش  التابعة  الخفيف  الطيان  “مدرسة  يف 

التي  الرشيكة  الدول  مدارس  يف  أو  الفرنيس” 

DCI تدعمها رشكة

فني  بتدريب  التمهيدي  التدريب  ويستكمل 

بهدف اكتساب املهارات الالزمة لقيادة الطائرات 

الفنية   الخربة  نقل  التدريب  ويشمل  املروحية. 

أو  الليلية  الرؤية  نظارات  استخدام  كيفية  مثل 

إدارة املهام الخاصة.

مجال  يف  طويلة  بخربة   DCI رشكة  تتمتع  كام 

أكرث  مدى  فعىل  املروحية.  الطائرات  خدمة 

التدريب  خدمات  الرشكة  قدمت  عاما،   30 من 

املتدربني  لرفع مستوى  الالزمة  الدعم  وخدمات 

واستقطاب موديالت جديدة إىل سالح الجو. كام 

التنسيق مع رشكات صناعة  الرشكة عىل  تحرض 

الطائرات ملتابعة هذه الطائرات املروحية طوال 

أيضا  الرشكة  تحرص  كام  االفرتايض.  عمرها  مدة 

عىل إرسال خربائها يف مجال صناعة الطائرات يف 

صيانة  عملية  عىل  لإلرشاف  املدى  طويلة  مهام 

املختلفة،  األجنبية  الدول  يف  املروحية  الطائرات 

السيام يف منطقتي الرشق األوسط وجنوب رشق 

آسيا.

التدريب على قيـــادة الطائرات 
اآللية )الدرون(

اقرتحت رشكة DCI مجموعة كبية من الدورات 

التدريبية املتعلقة بالطائرات التي ميكن التحكم 

الجو  أسلحة  متطلبات  يلبي  مبا  بعد  عن  بها 

يف  الراغبني  القرار  صناع  واحتياجات  املختلفة 

التدريب  مثل  أفضل،  بصورة  املجال  هذا  فهم 

التكتيكية  للطائرات  العمليايت  االستخدام 

 RPAs الخفيفة التي ميكن التحكم بها عن بعد

الهداف  ورصد  واالستطالع  املراقبة  مهام  ألداء 

بالنسبة للقوات الربية. وترتاوج الدورة التدريبية 

الحتياجات  تبعا  أسابيع  ستة  إىل  أربعة  بني 

بالتعاون  الدورات  تلك  تنظيم  ويتم  العميل. 

التكتيكية  الطائرات  عىل  التدريب  “مركز  مع 

التي ميكن التحكم فيها عن بعد” التابع للجيش 

Chaumont ”الفرنيس يف مدينة “شومو

التي  الفنية  الخربة  من   DCI رشكة  وتستفيد 

التدريب  يركز  حيث  الفرنيس،  الجيش  اكتسبها 

املعلومات  وجمع  الطائرات  قيادة  كيفية  عىل 

االستخباراتية وإعداد القوائم الخاصة باألهداف. 

أجهزة  أحد  داخل  التدريب  انتهاء  وعقب 

الطيان  أساليب  تطبيق  يتم  التكتيكية،  املحاكاة 

عرب إجراء متارين ميدانية عىل نطاق واسع.

التي ميكن  الطائرات  للتدريب عىل  بالنسبة  أما 

التحكم فيها عن بعد بغرض أداء تطبيقات أكرث 

عملية فيتم تخصيص دورات تخصصيصة ترتاوح 

التدريب  مراكز  يف  أسابيع  ستة  إىل  أربعة  بني 

“مركز  مثل  فرنسا  يف   DCI لرشكة  التابعة 

للتدريب   Draguignan يف  الدويل”  التدريب 

يف  للطائرات”  الدويل  التدريب  و“مركز  األريض 

“صالون دي بروفانس” للتدريب عىل الطيان.

دورة  تطوير  عىل  أيضا   DCI رشكة  تعمل  كام 

بكيفية  القرار  صناع  تعريف  إىل  ترمي  تدريبية 

عىل  )الدرون(  اآللية  الطائرات  استخدام 

والعملياتية  التكتيكية  التشغيل  مستويات 

الذي  الدور  عىل  عالوة  الثالثة،  واالسرتاتيجية 

عليها،  املفروضة  والقيود  الطائرات  تلك  تلعبه 

األبعاد  باستخدام  الالزم  التنسيق  عمل  وكيفية 

الثالثة ومشاركة تلك الطائرات يف العمليات.

تدريب القوات الخاصة
متخصصة،  تدريبية  دورات   DCI رشكة  تقدم 

للعميل  واملشورة  املساعدة  تقديم  إىل  باإلضافة 

الدول  مساعدة  بهدف  وخارجها،  فرنسا  داخل 

وإمكانياتها  قدراتها  تطوير  عىل  الصديقة 

ومهاراتها يف مجال القوات الخاصة. وتعتمد كل 

الخربات  املجال عىل  التدريبية يف هذا  الدورات 

الفنية التي تتمتع بها القوات املسلحة الفرنسية. 

التي  األنشطة  كافة  التدريبية  الدورات  وتغطي 

متارسها القوات الخاصة يف الجو والبحر والرب مع 

استخدام األجهزة الحديثة لدى وحدات القوات 

الخاصة. 
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مع  كغ   10-50 بني  الصغية  التعبوية   )UAVs( تزن 

مدى يرتاوح بني 80-30 كم )حوايل 50-20 ميالً(، وهي 

ُمجهزة مبختلف أنواع أجهزة االستشعار االلكرتوضوئية 

والفيديوهات  الصور  وترجمة  جمع  من  مُتّكن  التي 

املهمة بشكل فوري. ومُيكن لطائرة )UAS( توفي مراقبة 

للتطبيقات  مثايل  بشكل  ُمصمة  املدى،  طويلة  دامئة 

العسكرية واملدنية، مادام مُيكن للُمستخدمني الوصول 

اإلدراك  لزيادة  املُسية  للطائرة  التعبوية  البيانات  إىل 

املحيطي.

لكن يجب أن يتامىش نظام ربط البيانات املوجود عىل 

بالحجم  الخاصة  املُتطلبات  مع  املُسية  الطائرة  منت 

واالستقاللية، واستهالك الطاقة للقوات املسلحة، وقوى 

إنفاذ القانون، والُسلطات الجمركية، وُمشغيل الخدمات 

األمنيني والحكوميني؛ حيث يرغب هؤالء املستخدمون 

هذه  تجمعها  التي  للبيانات  وأِمن  رسيع  بوصول 

بتطوير   )Thales( قامت  لذلك  املُسية،  الطائرات 

مع  خصيصاً  يتكيّف  آِمن  ُمصّغر  تعبوي  بيانات  رابط 

يف  رئيسياً  دوراً  تلعب  اآلن  أصبحت  التي   )UAVs(

املراقبة واالستطالع.

رشعت )Thales( يف تلبية كافة املطالب الخاصة بنظام 

الطائرات املُسية الصغية لالستطالع )SMDR( ضمن 

الدفاعية  املشرتيات  وكالة  ِقبَل  لها من  املمنوح  العقد 

الفرنسية )DGA( يف عام 2016. وبدءاً من عام 2018، 

ستقوم )Thales( بتزويد القوات املسلحة الفرنسية مبا 

يحوي  صغي،   )UAV( استطالع  نظام   /70/ مجموعه 

كل منها عىل ثالثة أجزاء: هي طائرة )UAV( املصغرة 

التقني  واإلسناد  األريض،  والقطاع   ،)Spy-Ranger(

الخاص به.

النظام  فإن  الحقيقية،  املقدرة  ُمكتسبات  عن  وناهيك 

قيادة  وخلية  إطالق  منصة  عرَب  االستخدام  سهل 

وباإلضافة  لتنصيبها.  دقيقة   /30/ من  أقل  تستغرق 

ُمتعددة  بهوائيات  ُمجهزة  األرضية  املحطة  فإن  لذلك، 

االتجاهات؛ مام يعني عدم حاجة املستخدم لتوجيهه 

مبارشة نحو )UAV( الصغية. لكن ما مُييّز النظام هو 

هذه  وأهم  بها،  يتمتّع  التي  العديدة  التقنية  امليزات 

:)Thales( امليزات واملُصّنعة يف

التفاضل 	  )أداة  املُقّوى   البيانات  رابط  يوفر 

الفيديو  االتصاالت/  تشفي  إمكانية  الرئيسيّة( 

ملنع االعرتاض والتنّصت.

للشكل 	  املسارات  ُمتعددة  ُمقاومة  إدخال 

املوجي )ملقاومة االنعكاس الناشئ عن العوائق 

SIMO/( واستخدام تقنيات )الطبيعية واألبنية

عند  قوة  أكرث  البيانات  رابط  لجعل   )MIMO

البيئات  أو  و/  منخفضة  ارتفاعات  الطيان عىل 

الحرضية.

خالل 	  من  املُتَهايئ  املوجي  الشكل  استخدام 

التقليل األوتوماتييك ملستوى البث إلدامة رابط 

البيانات قبل الوصول للعوائق الطبيعية أو عن 

األمدية التي تزيد عن 30كم.

الخاصة 	  القياسية  التعبوية  املعلومات  إدخال   

بالناتو )STANAG( إىل طُرق العرض يف املحطة 

األرضية بشكل آين أو صور الفيديو املُسجلة من 

.)UAV(

آليات أمن سيرباين توفر درجة عالية من الحامية 	 

ضد محاوالت اخرتاق رابط البيانات.

تّم ُمالءمة )UAVs( من )Thales( لتتناسب مع طيف 

واسع من البيئات العملياتية، وهو ما شجع الرشكة عىل 

واحدة  مثالً،  املبيعات.  فرص  لرفع  االستخدام  تنويع 

مُيكن   )SDMR( نظام  يف   )UAVs( ثالثة  كل  من 

عقبٍة  لتجاوز  مرحلية  اتصاالت   كمحطة  استخدامها 

ما، أثناء عمليات مكافحة القرصنة أو مكافحة تهريب 

املخدرات، ومُيكن نرشها بواسطة محطة أرضية بحرية 

عىل منت سفينة هجوم رسيعة أو سفينة ُمبحرة.

أو  )املروحيات  املأهولة  الجوية  املنصات  تحتاج 

إسناد  مهام  أثناء  فيديو  بث  إىل  املُقاتلة(  الطائرات 

الصديقة  القوات  اختالط  عند  وخاصة  الربية،  القوات 

 )SDMR( نظام يُقدم  املعركة.  أرض  العدو يف  بقوات 

الطيارون  يعرفها  واضحة  ُمشرتكة  تعبوية  صورة 

)املراقبني  أو   )TACtical Parties( باسم  واملُنسقون 

 Joint Tactical Air( املُشرتكني(  التعبويني  الجويني 

.)Controllers

)SANDY(، الحل الجديد من )Thales(، والذي اشتق 

اسمه من مهام البحث واإلنقاذ القتايل )CSAR(، هو 

واجهة بينية مبتكرة بني النظام واإلنسان، ويتمتّع مبيزيت 

رخص الثمن وسهولة التنصيب واالستخدام. ومن أجل 

تحديد موقع والتقاط الطياريني الساقطني عىل األرض، 

يف  بالوضع  ممتازة  ملعرفة   )SANDY( طاقم  يحتاج 

إدارة  من  بدءاً  األرض،  عىل  التعبوي  والوضع  الجو 

قريبة  حامية  توفي  إىل  بالوقود  الطائرة  تزويد  إعادة 

الخفيفة  للطائرات  بالنسبة  املروحيات.  وإخالء  إلنقاذ 

رابط  وظائف  إىل  السهل  الوصول  يوفر  واملروحيات، 

البيانات التعبوي العديد من الفوائد العملياتية. وأثناء 

عملية اإلسناد الجوي القريب، مُيكن للقوات عىل األرض 

والنقر  الطائرة  موضع  لتحديد   )SANDY( استخدام 

بساطة عىل الشاشة إلرسال معلومات )IFF( واإلكامل 

باستخدام  دقائق  بضعة  تستغرق  كانت  ملهمة  اآلين 

االتصاالت الصوتية التقليدية عرب رابط الالسليك.

خالل 15 عامًا، انتقلت الطائرة الُمسّيرة 
من سالح ارتجالّي في الحرب إلى حجر 
الزاوية في المالحة، واألرصاد الجوية 
والمراقبة المدنية، حيث ُتزيح المراقبة 
الجوية غير المأهولة )UAS( اإلنسان 

من ساحة المعركة من خالل وضع 
الطيار على األرض.

الطائرات بدون طيار )UAVs( االستراتيجية: 
القيام باالتصال التعبوي الصحيح
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تطوير  عن  املسؤولة  الرشكة  أوتوكار  رشكة  وتعترب 

القرن  متطلبات  تلبي  التي  املجنزرة  املدرعة  املركبة 

عىل  تولبار  اعتمدت رشكة  وقد  والعرشين.  الحادي 

خربة رشكة أوتوكار التي متتد إىل أكرث من 25 عاما يف 

تصميم املركبات املدرعة، حيث تأسست رشكة تولبار 

يف عام 2011 كرشكة خاصة لتلبية احتياجات السوق 

املحلية ومتطلبات التصدير.

وقد تولت رشكة أوتوكار مسؤولية تصميم وتطوير 

املجنزرة،  املركبات  تولبار كأحدث جيل من  املركبة 

“ألطاي”  الرئييس  القتال  دبابة  برنامج  اعتامدا عىل 

املجنزرة.  املركبات  وبناء  واختبار  تصميم  عند 

وترتاوح قدرة املركبة عىل الحمولة بني 30 و 45 طنا، 

وتتميز بخفة الحركة الفائقة وتأمني الحامية الكاملة 

بفضل قوة نيانها، ما يجعل املركبة “تولبار” قادرة 

يف  الحديثة  املسلحة  القوات  طموحات  تلبية  عىل 

املستقبل.

وتظل رشكة أوتوكار صاحبة الحق فيام يتعلق بتصميم 

املركبة، كام تعترب املقاول الرئييس، األمر الذي يضمن 

للمركبة تولبار استخدام أفضل األساليب التكنولوجية 

وتعترب  الحديثة،  الرئييس  القتال  بدبابات  الخاصة 

املركبة  وتتميز  الحايل.  الوقت  يف  برية  مركبة  أفضل 

مثل  األساسية  والتكتيكية  الفنية  مبواصفاتها  تولبار 

تأمني الحامية الالزمة لطاقم التشغيل وقوة هيكلها 

واعتامدها عىل األجهزة اإللكرتونية، األمر الذي يجعلها 

جسيدا حقيقيا للمركبات القتالية املدرعة.

مركبــــة متعددة المهــــام لتلبية 
متطلبات حلف الناتو

ال تتميز املركبة تولبار بخفة الحركة الفائقة فوق أشد 

الطرق وعورة وأكرث األحوال الجوية سوءا فحسب، بل 

أثبتت قدرتها عىل تنفيذ املهام والعمليات املختلفة 

أيضا، وهي العمليات التي تشمل مهام الحفاظ عىل 

والحروب  السالم   حفظ  ومهام  املدن  داخل  األمن 

املضاد  الهجوم  وعمليات  الشاملة  وغي  الشاملة 

وعمليات مقاومة التمرد، عالوة عىل عمليات املراقبة 

التضاريس  فوق  التقليدية  غي  والحرب  واالستطالع 

املختلفة.

كمركبة  فائقة  مبواصفات  تولبار  املركبة  تتمتع  كام 

كدرعة مجنزرة متعددة املهام، حيث تتميز بقدرتها 

عىل العمل فوق الطرق املمهدة، وتساهم يف تنفيذ 

عمليات دعم السالم. وقد تم تصميم الجيل الجديد 

األغراض،  متعددة  منصة  لتكون  تولبار  املركبة  من 

وذلك بفضل قدرتها الفائقة غي املسبوقة عىل حامية 

الحرب  يف  واأللغام  الباليستية  القذائف  ضد  األفراد 

الجيل  قتالية مدرعة من  الحديثة. وكمكركبة مشاة 

التايل وكحاملة أفراد مدرعة، تستطيع املركبة تولبار 

أن تلعب دورا مزدوجا من حيث تقديم الدعم النياين 

ونقل الجنود يف املناطق األشد خطورة 

ومن الجدير بالذكر أن الجيش الرتيك والدول األعضاء 

اليوم  يحتاجون  )الناتو(  األطليس  شامل  حلف  يف 

املجنزرة. وقد  املدرعة  املركبات  إىل جيل جديد من 

وضعت املركبة تولبار تلك املتطلبات يف االعتبار عند 

تحديث تقنياتها الخاصة بهذا النوع من املركبات التي 

تم تطويرها وتصنيعها لخدمة الحيوش الحديثة عىل 

مدار أكرث من عرشين عاما. ومن هنا، نجد أن الدبابة 

الخاصة  القياسية  املعايي  متطلبات  تستويف  تولبار 

بالناتو، وتعترب ندا – إن مل تتفوق عىل – كافة املركبات 

الحالية من فئتها يف العرب حاليا، حيث تتمتع بقدر 

عال من املرونة يؤهلها لتلبية املتطلبات العسكرية يف 

الوقت الحارض ويف املستقبل.

شــــركة أوتوكار تتصدر الصناعات 
الدفاعية التركية

تعترب رشكة أوتوكار اليوم رشكة برأسامل تريك بنسبة 

%100، وتحتفظ لنفسها بالحقوق الفكرية كاملة فيام 

يتعلق بتصنيع املنتجات املختلفة التي تخدم صناعة 

السيارات والصناعات العسكرية. وتعترب الرشكة إحدى 

الرشكات الرائدة يف مجال صناعة الحافالت واملركبات 

الربية الخاصة بالصناعات العسكرية يف تركيا، وتعترب 

املقاول الرئييس ل “مرشوع تصميم وتطوير النموذج 

قتال  دبابة  تعترب  التي  “ألطاي”  للدبابة  التجريبي” 

رئييس تركية بنسبة %100.

شركة Otokar: "الحصان المجنح" المركبة 
TULPAR القتالية المدرعة

استمدت المركبة القتالية المدرعة “تولبار” TULPAR  اسمها من الحصان الخرافي المجنح 
الذي كان يحرس المحاربين في “ملحمة مناس” طبقا لألسطورة التركية.
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خالل معرض )BIDEC(، قامت )ليوناردو( بعرض 

كل ِمن الدبابة )M60( املُحّدثة وخربتها يف توفي 

والقيادة  املُحيطي،  واإلدراك  املعلومايت،  التفوق 

وشبكات  األسلحة  أنظمة  وإدارة  والسيطرة، 

االتصاالت للقوات املسلحة الربية والبحرية.

تتمتّع الدبابة )M60A3( املُطَوَّرة بتحسينات بالغة 

حركية  ومدى  الطاقم،  نجاة  بفرص  يتعلّق  فيام 

وفتك الدبابة من خالل حزمة معيارية، وهي تدمج 

املدفع الرئييس الجديد من عيار 120/45 ملم مع 

نظام ضبط ناري )FCS( حديث، وأنظمة حامية 

حل  ويحتفظ  ث.  املَُحدَّ الطاقة  ونظام  حديثة، 

الحاليةـ  واللوجستيات  الصيانة  مبزايا  "ليوناردو" 

وهو يتطلّب تدريباً إضافياً يف حده األدىن لإلسناد. 

بتقنيات  تام  بشكل  الرشكة  وتتحّكم  ومتتلك 

 ،)FCS( السبطانة الرئيسية ذات الصلة، مثل نظام

وكاميات التصوير باألشعة تحت الحمراء، وتقنية 

املدفع الرئييس أملس الجوف من عيار 120 ملم، 

والتي تزيد من فعالية الربج.

 120/45 عيار  من  "ليوناردو"  مدفع  يتمتّع 

جيل  آخر  تشمل  التي  التقنيات،  بأحدث  ملم 

االرتداد  وقوة  الخفيف  الوزن  ذي  الفوالذ،  من 

املُدمجة  الفوهة  فرملة  بفضل  وذلك  املنخفضة، 

)طراز املِرّشة(، وهو يُقّدم تفوقاً فعاالً يف األداء. كام 

أن إّن نظام )FCS( الرقمي الحديث، واملُدمج مع 

النهاري  للتصوير  األحدث  الحراري  التصوير  آالت 

جهاز  إىل  باإلضافة  الثالث،  الجيل  من  واللييل 

وقدرات  القذيفة،  حساب  ولوغارمتات  استشعار 

العرض ُمتعدد الوظائف واملتابعة التصويرية، كُلها 

أمور تزيد من احتاملية إصابة الهدف من القذيفة 

األوىل، وتوّسع مجال اكتشاف التهديدات، والتعرف 

والتمييز الكامل أثناء العمليات النهارية والليلية. 

عن  موجهة  أسلحة  محطة  الحل  هذا  يدمج  كام 

بُعد )RCWS( جديدة ُمتعددة األغراض وُمستقرة 

وتسمح  قتالياً  ُمجّربة  وهي   )Hitrole( تُدعى 

بإمكانية ُمراقبة بانورامية °360 كاملة مع نظام 

ُمطّور للتسديد باألشعة تحت الحمراء. سيتم 

رفع مستوى حامية الدرع، مام سيُمكن من 

الحديثة.  التهديدات  من  الطاقم  حامية 

وإخامد  استشعار  نظام  تركيب  وسيفع 

AF- األوتوماتييك  واالنفجار  )للنار 

ESS( من فرص نجاة الجندي يف املعركة 

وعمليات حفظ السالم.

كام عرضت الرشكة عىل منصتها يف معرض 

Kronos Grand Mo-( نظام   )BIDEC(

bile(، وهو نظام ُمدَمج ُمتعدد األغراض ُمصمم 

للعمليات التعبوية ذات القاعدة الربية التي تحتاج 

ضد  والدفاع  وجوية  ساحلية  مراقبة  لتقديم  إىل 

أحدث جيل من التهديدات.

ناصع  بسجل  الرشكة  تتمتّع  البحرية،  حقل  يف 

وفرقاطات  وُسُفن  الكورفيت،  ُسفن  تحديث  يف 

الرشكة  تُقدم  الربـ  قطاع  ويف  الساحلية،  الدورية 

حلوالً ُمدمجة كاملة، وأنظمة قتال وبرامج تجديد 

بتكلفة معقولة. كام مُيكن أن تُقدم الرشكة خربتها 

مجال  يف  األحدث  والتقنيات  املهام  أدارة  يف 

املستشعرات لتوفي األداء العايل، والحلول املتكاملة 

 /)ISR( ”ملهام “االستخبارات واملراقبة واالستطالع

الهدف  عىل  والحصول  واملراقبة  و"االستخبارات 

حلول  توفي  ومُيكن   .)ISTAR( واالستطالع" 

"ليوناردو" الجاهزة يف مجال االستخبارات واملراقبة 

واالستطالع )ISR( من خالل منصات مأهولة وغي 

مأهولة وهي ُمجهزة بالكامل مبستشعرات وقدرات 

املُحيطي  اإلدراك  من  عالية  درجة  لتوفر  شبكية، 

وتُساهم يف حامية القوة.

)M60( تكشف النقاب عن حزمة تطوير للدبابة :Leonardo
عرضت مؤخرًا شركة Leonardo برنامجها الخاص بتجديد وتحديث الدبابة )M60(، والذي ُيقدم 

تحديثًا شاماًل للمنصة بتكلفة معقولة. تّم الكشف عن هذا األمر خالل النسخة األولى من 
معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع )BIDEC( الُمنعقد في أكتوبر الماضي.

: M-345 
 أحدث جيل من طائرات التدريب 

النفاثة

صممت شركة ليوناردو Leonardo وطورت طائرات التدريب النفاثة على مدى 60 عامًا. 

ويعتبر أحدث جيل من طائرة M-345 مناسبًا على نحو مثالي لمنهاج التدريب بكامله، من المستوى 
األساسي وحتى المستوى المتقدم. 

وتجمع طائرة M-345 بين ميزة  األداء العالي لطائرات التدريب النفاثة ذات المحرك التوربيني المروحي، 
وتكاليف دورة حياة مشابهة لطائرات التدريب ذات المحركات المروحية غير النفاثة. 

ويسمح نظام التدريب المتكامل بأحدث التقنيات المتطورة بإجراء تدريبات أرضية وجوية شاملة للطلبة دث التقنيات المتطورة بإجراء تدريبات أرضية وجوية شاملة للطلبة 
الطيارين، حيث يتم محاكاة وتشبيه جميع السيناريوهات التشغيلية العملياتية، بينما تسهم أيضًا 

مجموعة إلكترونيات الطيران الحديثة وقدرات الحموالت الخارجية في تمكين الطائرة من تنفيذ مهام 
عملياتية. 

وتقوم شركة ليوناردو بتصميم تكنولوجيا المستقبل، مستلهمة الرؤية والفضول العلمي واإلبداع من 
المخترع المبدع الكبير ليوناردو.  
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امليادين  املجموعة  هذه  وخربة  معرفة  وتُغطي 

اكتسبت  وقد  والجو.  والبحر  الرب  الثالثة:  الرئيسية 

)Nexter( ُ- منذ إرسالها املدفع األول يف عام 1764 - 

خربة واسعة يف املدفعية. 

واملستخدمني  الجيش  مع  قرب  الرشكة عن  وتعمل 

سوية  لرفع  الفرنيس  الجيش  مع  وخاصة  النهائيني 

فهمها الحتياجاتهم.

كتاِئب كاملة
 )Nexter( تعاقدت العديد من القوات املسلحة مع

كل  الرشكة  توفر  حيث  كاملة؛  بكتائب  لتزويدها 

مكونات الكتيبة، وتشمل آليات القيادة والسيطرة، 

وطيفاً واسعاً من اآلليات اللوجستية، والنقل، وأنظمة 

مثل  خدمات  إىل  باإلضافة  واالكتشاف،  املراقبة 

التدريب والصيانة.

من  املدفع  هذا  يُعترب   :)CAESAR( سيزر  املدفع 

عيار 155 ملم/ 52 املحمول عىل عربة رائداً يف فئته 

من أنظمة املدفعية املدولبة؛ فقد تّم تصميمه لتلبية 

الحاجة  تشتد  حيث  الحالية  الرصاعات  متطلبات 

إلعادة تشكيل أنظمة املدفعية  لتوفي الدعم الناري 

املتوقع والنتيجة النهائية املرجوة.

واالنتشار  الحركة  سهل   )CAESAR( املدفع  يعترب 

عرب مسارح العمليات؛ وذلك بفضل حركيته التعبوية 

بقدرات  املدفع  ويتمتع  واالسرتاتيجية.  والعملياتية 

الطرقات  فيها  )مبا  الطريق  وخارج  الطريق  عىل 

كثية املنحنيات( ومُيكن نقله بالقطار وُسفن اإلبرار، 

والطائرة )C-130( أو )A400M(. كام أن استخدامه 

سهل، ومُيكن تشغيله بواسطة طاقم مؤلف من  4/5 

النجاة من  رجال، ويوفر مستوى عالياً من إمكانية 

 1 )بعد  واهرب”  “أرضب  بخاصية  يُعرف  ما  خالل 

دقيقة وأربعني ثانية من الرمية األوىل، يكون املدفع 

قد أطلق ست قذائف وغادر موقعه(.

هناك أربع دول طلبت أكرث من 270 وحدة، وهناك 

180 وحدة 6x6 مدفع )CAESAR( تعمل حالياً يف 

ثالث دول. وتسهم عمليات انتشار الجيش الفرنيس 

يف أفغانستان )ISAF(، يف لبنان )UNIFIL(، وحالياً 

الطبيعة  إيضاح  يف مايل خالل  )عملية سيفال( يف 

)CAESAR( القتالية الناجعة للمدفع

للمدافع  الطريق   )CAESAR( املدفع  عبّد  لقد 

هذا  نجاعة  عىل  وبرهن  شاحنة،  عىل  املحمولة 

الخطوة  وكانت  العمليات.  من  العديد  يف  املفهوم 

املنطقية التالية هي تطوير هذا املفهوم لالستجابة 

للُمتطلبات الجديدة للُعمالء، مثل زيادة الحمولة، أو 

 CAESAR التحميل اآليل الكامل. ومع إدخال الطراز

8X8 ، باإلضافة إىل الطراز  CAESAR 6X6 املنترش 

حالياً، فإن خط اإلنتاج أخذ يف النمو.

املدفع تراجان )TRAJAN(: يتكامل هذا املدفع عيار 

155 ملم/ 52 املقطور، مع املدفع عيار 155 ملم/52  

) )CAESAR ليشكال وحدة مدفعية مقطورة فعالة 

إىل  املبارشة  الرماية  النارية من  املهام  لكل  وحديثة 

رماية اإلسناد يف العمق. ومهامه الرئيسية هي حامية 

الحدود والشواطئ وتوفي إسناد ناري مستمر لكافة 

أنواع الوحدات املؤللة وامليكانيكية واملُدرعة.

تتطابق مدفعيته من عيار 155 ملم/ 52 مع الذخية 

املمتد  املدى  قذائف  إىل  باإلضافة  للناتو،  املعيارية 

 Extended Range Full Bore(( الكامل  والعيار 

 BONUS, SPACIDO,( والذخية الذكية ))ERFB

CAE-( واملدى األعظمي شبيه مبدى املدفع .).etc

SAR( ويصل حتى 42 كم بقذائف )ERFB( وحتى 

استكشاف أنظمة 
المدفعية من شركة 

)Nexter(

تنشط شركة )Nexter( في الصناعات الدفاعية منذ أكثر من قرنين، 
وهي معروفة بطيفها الواسع من األنظمة عالية الحداثة. 
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55 كم عند استخدام املقذوفات املُسندة صاروخياً. 

كام مُيكنه االشتباك مع الهدف برمي ناري نهاري أو 

لييل حتى مسافة 2000 مرت بحشوة عظمى.

مُيكن نرش املدفع )TRAJAN( يف أقل من 90 ثانية. 

ويتألف طاقم تشغيل املدفع من ستة أشخاص مع 

بسبب  جداً  سهلة  أصبحت  قد  العمليات  كل  كون 

 3 فهي  للمدفع  النارية  الصلية  معدل  أما  األمتتة. 

للرمي هو 12  املُكثف  املعدل  ثانية;  قذائف يف 30 

قذيفة يف دقيقتني و 30 ثانية، ومُيكنه إدامة إطالق 42 

قذيفة كل 30 دقيقة. وباإلضافة لذلك، فإّن املُساعدة 

عىل  مناولة الذخية تقلل من إجهاد طاقم العمل.

نرشه  إمكانية  مع  ملم:   105 عيار   )LG1( املدفع 

حتى  أو  مروحية  أو  الوزن،  خفيفة  آلية  بواسطة 

  LG1  105 املدفع  يُعترب  املظيل،  اإلسقاط  بواسطة 

سهل النقل من أجل تأمني إسناد ناري لقوات التدخل 

الرسيع عىل األرض. تُستخدم هذه املعدة حالياً ضمن 

القوات املسلحة الكندية، والبلجيكية، والكولومبية، 

واألندونيسية، والسنغافورية، والتايالندية.

لقد تّم تطوير املدفع املقطور عيار 105 ملم الخاص 

كانت  الرسيع.  االنتشار  لوحدات  خصيصاً  بالناتو 

الرتكيب،  وسهولة  للصالبة،  دامئاً  تعطى  األولوية 

 )105LG1 MkIII( وإنقاص الوزن. وقد أثبت املدفع

أثناء العمليات موثوقيته وحركيته، وقابليته للمناورة 

هذا  مُيثل  واليوم،  النظي.  ُمنقطعة  النارية  والقوة 

املدفع سالح اإلسناد الناري املثايل للقوات املشتبكة 

تحت كافة الظروف املناخية، مبا فيها أكرث املناطق 

وعورة، ومُيكنه إطالق ذخائر الناتو القياسية، مبا فيها 

 ،)Nexter Munitions( من )OE-LP G3( ذخائر

  105mm  ملدى أبعد من 17 كم. ويُعترب املدفع عيار

الخفيف واملقطور ُمهيّئاً متاماً ليتم استخدامه بواسطة 

وحدات االنتشار الرسيع.

الحلول الُمثبتة قتاليًا
تُعترب رشكة )Nexter( واحدة من ُمصّنعي املدفعية 

وإنتاج  يتمتعون بخربة تضم تطوير  الذين  القالئل، 

من  واسعاً  طيفاً  الرشكة  وتُقدم  والذخية.  األسلحة 

والذخية  الدافعة،  والحشوات  املدفعية،  قذائف 

الذكية مثل )BONUS ,SPACIDO(. وهي تتضمن 

نقال،  بالستي  كومبيوتر  وهو   )BACARA( نظام 

خصيصاً  ُمصمم  االستخدامات   ُمتعدد  مستقل، 

للقيادة والسيطرة عىل بطاريات املدفعية املستقلة; 

أرض  إدارة  نظام  وهو   ،)FINDART( نظام  وأيضاً 

املعركة، وهو ُمجهز بربمجيات الرمي املدفعي وأية 

أنظمة ضبط رماية مدفعية أُخرى يطلبها العميل.
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الهنود،  املسؤولني  الندوة مجموعة من  واستضافت 

اإلقليمي  “املجلس  رعاية  تحت  الندوة  وانعقدت 

الفرنسية  الجمعية  مع  أكيتان”بالتعاون  لنوفيل 

تلك  يف  وشارك   )GIFAS( الفضائية  للصناعات 

الفعاليات BPI واملديرية العامة للتسلح الفرنسية 

والرشكات  إنرتناشونال  رافال  رشكة  طرحت  وقد 

التابعة لها تصورها حول أفضل السبل التي ميكن أن 

تساهم يف تكريس سياسة “صنع يف الهند”، وقامت 

بحرص الفرص املتاحة أمام رشكات التصنيع الفرنسية 

الهند  الالزمة يف  اإلنتاج  لالستثامر وتأسيس خطوط 

بالتعاون مع رشكات داسو إيفييشن وسافران وتاليز 

ضمن إطار برنامج األوفست الذي تنفذه رشكة رافال، 

إىل  منه  االستفادة  الهندية  الحكومة  تحاول  والذي 

أقىص حد من أجل بناء صناعة محلية قوية يف مجال 

صناعة الطائرات واألسلحة.

البالغة  األهمية  الهندية  السفارة  مندوبو  أكد  وقد 

لسياسة “صنع يف الهند” وسياسة االستثامر األجنبي 

بالنسبة لقطاعي صناعة الطائرات والدفاع يف الهند، 

وحرضوا الندوة املشار إليه يف كل من باريس وبوردو 

للرد عىل تساؤالت الرشكات املشاركة يف الندوة.

الندوتان  طرحت  الهند”  يف  “صنع  خطة  إطار  ويف 

الفرص التجارية املتاحة التي ترمي إىل تعزيز العالقات 

بني رشكات صناعة الطائرات الفرنسية والهندية من 

أجل حرص فرص التعاون املتاحة ومتهيد الطريق نحو 

الدفاعية يف  الطائرات واملنتجات  بناء مناخ لصناعة 

الهند عىل أحدث األساليب العاملية املتبعة.

ومن املؤكد أن الخربة والكفاءة الفنية التي تتمتع بها 

رشكة داسو إيفييشن ورشكاؤها، واللتان أثبتت الطائرة 

رافال نجاحهام، ستفيد الرشكاء الفرنسيني الراغبة يف 

تعزيز خربتها الفنية يف مجال تطوير وتصنيع الطائرات 

بالفائدة عىل  ما سيعود  العسكرية، وهو  واألنظمة 

من  كل  يف  الدفاعية  والصناعات  الطائرات  صناعة 

الندوة  بالذكر أن تلك  الجددير  فرنسا والهند. ومن 
وغيها تأيت يف إطار رغبة مشرتكة من جانب نيودلهي 

الثنائية،  التجارية  العالقات  لدعم  وباريس 

واملنتجات  الطائرات  خصوصا يف مجال صناعة 

من  الهندي  الجانب  استفادة  ظل  يف  الدفاعية، 

خربة الرشكات الفرنسية، واستفادة األخية من دخول 

يف  جديدة  أسواق  وفتح  الكبية  الهندية  السوق 

منطقة جنوب آسيا.

واملدير  إلدارة  رئيس مجلس  ترابييه،  إيريك  ورصح 

املديرية  ورئيس  إيفييشن  داسو  رشكة  التنفيذي 

رشكات  “تشجيع  بأن  الفرنسية،  للتسلح  العامة 

التصنيع الفرنسية وتقديم الدعم الالزم لها للتعاون 

مع الهند يعترب رشطا أساسيا لنجاح سياسة “صنع يف 

الهند” التي اعتمدها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

الصناعات  عىل  والفائدة  بالنفع  وستعود  مودي، 

فرص  خلق  إن  سواء.  حد  عىل  والهندية  الفرنسية 

بناء مناخ لصناعة  تعاون جديدة والعمل معا عىل 

الهند عىل أحدث  الدفاعية يف  الطائرات واملنتجات 

يف  تأكيد  بكل  سيساهم  املتبعة  العاملية  األساليب 

أمام  الهند وفرنسا  التعاون يف كل من  تعزيز فرص 

رشكات التصنيع، كام سيفتح الطريق أمام رشكة داسو 

إيفييشن وسافران وتاليز لغزو األسواق العاملية”.

اإلقليمي  »املجلس  رئيس  روسيه،  أالن  وأضاف 

متطلبات  تلبي  الندوة  »تلك  أن  أكيتان«،  لنوفيل 

القطاعات  تطوير  إىل  الرامية  اإلقليمية  السياسات 

األساسية، السيام يف مجال صناعة الطائرات والدفاع 

إىل  الوصول  إمكانية  سيسهل  الذي  األمر  والفضاء، 

التصدير  مجاالت  وفتح  الجديدة  العاملية  األسواق 

أمام الصناعات التي تنتجها »منطقة نوفيل أكيتان« 

التي تنتظر الفرصة السانحة لفتح أسواق جديدة أمام 

الطويلة  خربتها  عىل  تعتمد  وأنها  خاصة  منتجاتها، 

وعىل أساليب التكنولوجيا الحديثة يف تصنيع أفضل 

املنتجات.

شركة Rafale تلتزم بشعار 
“صنع في الهند”

التقت شركة رافال إنترناشونال التي تتكون من 
شركات Dassault Aviation و Safran و Thales بأكثر 

من 100 مسؤول عن مراكز التصنيع الفرنسية مؤخرا 
على هامش ندوة لرجال األعمال استضافتها 

باريس وبوردو على مدى يومين. 
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وتعترب تلك الطائرة طائرة متوين جوي من الطراز 

تبرش  التي  واملهام  األدوار  املتعددة  العريض 

بإحداث ثورة حقيقية يف مهام خفة الحركة الجوية، 

وتستطيع الطائرة متوين كافة الطائرات العسكرية 

طريق  عن  التحالف  دول  وطائرات  األمريكية 

تزويد  إلعادة  القياسية  الجوية  املعايي  تطبيق 

الطائرات بالوقود أثناء الطيان يف أي وقت ويف أي 

مهمة، سواء كانت الطائرة تحمل ركابا أو عفشا أو 

مرىض، يف أي وقت ويف أي مكان.

ويف 24 فرباير عام 2011 حصلت رشكة بوينج عىل 

جيل  أحدث  لبناء  األمرييك  الجو  سالح  من  عقد 

من طائرات متوين الطائرات العمالقة جوا يك تحل 

KC- 416 محل 179 طائرة متوين جوي من طراز

الطائرة  وتتمتع  حاليا.  الخدمة  يف  املوجودة   135

KC-46 مبرونة عملياتية غي مسبوقة، فضال عن 

عن  تهديد  أي  وتجاوز  وتجنب  رصد  قدرتها عىل 

مبا  للحامية  متعددة  مستويات  استخدام  طريق 

األجواء  يف  بأمان  مهامها  أداء  من  الطائرة  ميكن 

املحفوفة مبخاطر متوسطة.

متوين  طائرات  أربع  أصال  بوينج  بنت رشكة  وقد 

واثنتني   767-2C اثنتني من طراز تجريبية:  جوي 

شحن  كطائريت  األوليان   :KC-46A طراز  من 

ويف  الجوي.   التموين  أنظمة  تنتظران  تجاريتني 

18 أغسطس عام 2016 منح سالح الجو األمرييك 

لبدء  دوالر  مليار   2,8 بقيمة  عقدا  بوينج  رشكة 

اإلنتاج املبديئ، وشمل العقد أول إنتاجني يضامن 7 

طائرات و 12 طائرة، عىل أن مينح السالح الرشكة 

املجموعة  إلنتاج  دوالر  مليار   2,1 بقيمة  عقدا 

طائرة التموين الجوي العمالقة 
KC-46 أحدث طائرة من طائرات 
Boeing الجيل الجديد من شركة

تعكف شركة Boeing حاليا على تجميع طائرة التموين 
الجوي العمالقة KC-46 بمصنع الشركة في إيفريت 

بوالية واشنطن األمريكية.

بوينج  رشكة  ولدى  طائرة.   15 تضم  التي  الثالثة 

حاليا عقدا ببناء 34 طائرة متوين جوي عمالقة.

هندسة مبتكرة بأقل التكاليف
تعترب طائرة التموين الجوي العمالقة KC-46 نسخة 

ومن   ،767 بوينح  التجارية  الطائرة  من  عسكرية 

املقرر أن تحل محل األسطول القديم من طائرات 

التابع   KC-135 Stratotanker الجوي  التموين 

لسالح الجو األمرييك.، وهي الطائرات التي تجاوز 

عمر بعضها الخمسني عاما.

KC- العمالقة  الجوي  التموين  طائرة  وستكون 

46 قادرة عىل متوين أي طائرة من الطائرات ذات 

مثل  مهمتها،  عن  النظر  بغض  الثابتة  األجنحة 

 C-17, F/A-18, طراز  من  العسكرية  الطائرات 

بخرطوم  مجهزة  والطائرة   A-10 and AV-8B

تحكم  نظام  إىل  باإلضافة  بالوقود  للتزويد  متطور 

سليك، ويسي معدل تفريغ الوقود طبقا للمعدالت 

ويأيت  العمالقة،  الطائرات  عىل  املطبقة  السائدة 

)نظام   drogue system املرساة  ونظام  الخرطوم 

التثبيت( ليمنح الطائرة قدرة مستقلة إضافية.

طائرة تتميز باألداء المتعدد 
والفائق

تم بناء أكرث من 1000 طائرة متوين جوي عمالقة 

الطائرة قوتها كطائرة  من طراز  KC-46، وأثبتت 

جوي،  متوين  وكطائرة  شحن  وكطائرة  تجارية 

باإلضافة إىل قدرتها إىل متوين كمية أكرب من الوقود 

إىل مسافات أبعد وأطول ومن عىل ممرات جوية 

أقرص طوال. كام تستطيع الطائرة استيعاب كمية من 

باالت الشحن تعادل مثيلتها لدى الطائرات األخرى 

ثالث مرات، وتعادل مرتني لدى طائرات الركاب، كام 

أن معدل اإلخالء الطبي للمريض أكرب من غيه لدى 

تتمتع طائرة  بنسبة %35.  كام  األخرى  الطائرات 

التموين الجوي العمالقة KC-46 بقدرات جديدة 

ملقصورة  مدرعة  وحامية  قوية  دفاعية  وأنظمة 

القيادة لعزيزفرص النجاة لدى الطاقة الجوي، كام 

أن لديها شاشة عرض مقاس 15 بوصة تتيح للطيار 

رؤية أفضل والرسعة يف اتخاذ القرار املناسب.

 KC-46 وتستطيع طائرة التموين الجوي العمالقة

متوين أي طائرة من الطائرات ذات األجنحة الثابتة 

النظر عن طبيعة املهمة مثل  يف أي وقت وبغض 

إمكانية تعبئة الوقود من أكرث من نقطة يف آن واحد.

Date: 12-14-2016 12:45 PM

ALL CONTENT WITHIN THIS FILE IS FOR OUTPUT ONLY BY END PRINTER/VENDOR. CHANGES, SHARING AND/OR DISTRIBUTING CONTENT IN WHOLE OR IN PART ARE STRICTLY PROHIBITED. LICENSING RIGHTS AND APPROVALS MUST BE REQUESTED AND APPROVED TO/BY FCB CHICAGO.

Job Number: 10491791 Suffix: ARABIC MULTI ROLE Client/Brand: Boeing/BDS

Colors:  Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

Images:  10491791ct03_r0_132810C01A_6907PS02r3_Base.tif (324 ppi; CMYK), 10491791ct02_r0_SH_SIG_box_alt.tif (383 ppi; CMYK), 10491791c01_r0_FA18_SuperHornet.psd (332 ppi; CMYK), SuperHornet-2012_Multirole.eps

Fonts:  Times (Regular; True Type), Univers (55 Roman; Type 1), Russell Square (Medium; Type 1)

PA:  Steve Hutchings
RET: Greg Olsen
AB:  Kathleen Candelaria
Vendor: None
Output%: None

File Name: 10491791sARABICMULTIROLE_BDS_F18_220x285.indd

APPROVALS

QC: Steve Jablonoski

PR: Pat Owens 

PP: Marybeth Oskin

TM: Deanna Loperena/Kate Vilt

GCD: Eugene Varnado

AD: Sarah Frazer

CW: Chloe Lebamoff

AE: Danielle Wilburn/Wes King

Publications: Nation Shield
Notes: Pick up: BOEG_BDS_F18_3128M_B

Gutter: None
Folds: NoneNone
Media/Color Sp: PRINT/4 COLOR
Country: None
Language: Arabic

Bleed: 230 mm x 295 mm 
Trim: 220 mm x 285 mm
Safety: 175 mm x 245 mm
Scale:  1=1 
Actual Size:  220x285

F/A-18E/F SUPER HORNET

RAYTHEON     NORTHROP GRUMMAN     GENERAL ELECTRIC     BOEING

S:175 mm

S
:2

4
5

 m
m

T:220 mm

T
:2

8
5

 m
m

B:230 mm

B
:2

9
5

 m
m



77

Date: 12-14-2016 12:45 PM

ALL CONTENT WITHIN THIS FILE IS FOR OUTPUT ONLY BY END PRINTER/VENDOR. CHANGES, SHARING AND/OR DISTRIBUTING CONTENT IN WHOLE OR IN PART ARE STRICTLY PROHIBITED. LICENSING RIGHTS AND APPROVALS MUST BE REQUESTED AND APPROVED TO/BY FCB CHICAGO.

Job Number: 10491791 Suffix: ARABIC MULTI ROLE Client/Brand: Boeing/BDS

Colors:  Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

Images:  10491791ct03_r0_132810C01A_6907PS02r3_Base.tif (324 ppi; CMYK), 10491791ct02_r0_SH_SIG_box_alt.tif (383 ppi; CMYK), 10491791c01_r0_FA18_SuperHornet.psd (332 ppi; CMYK), SuperHornet-2012_Multirole.eps

Fonts:  Times (Regular; True Type), Univers (55 Roman; Type 1), Russell Square (Medium; Type 1)

PA:  Steve Hutchings
RET: Greg Olsen
AB:  Kathleen Candelaria
Vendor: None
Output%: None

File Name: 10491791sARABICMULTIROLE_BDS_F18_220x285.indd

APPROVALS

QC: Steve Jablonoski

PR: Pat Owens 

PP: Marybeth Oskin

TM: Deanna Loperena/Kate Vilt

GCD: Eugene Varnado

AD: Sarah Frazer

CW: Chloe Lebamoff

AE: Danielle Wilburn/Wes King

Publications: Nation Shield
Notes: Pick up: BOEG_BDS_F18_3128M_B

Gutter: None
Folds: NoneNone
Media/Color Sp: PRINT/4 COLOR
Country: None
Language: Arabic

Bleed: 230 mm x 295 mm 
Trim: 220 mm x 285 mm
Safety: 175 mm x 245 mm
Scale:  1=1 
Actual Size:  220x285

F/A-18E/F SUPER HORNET

RAYTHEON     NORTHROP GRUMMAN     GENERAL ELECTRIC     BOEING

S:175 mm
S
:2

4
5

 m
m

T:220 mm
T
:2

8
5

 m
m

B:230 mm
B

:2
9

5
 m

m



تقارير78 2017نوفمبر550العدد

رشكة  وتسعى 

ساب إىل تحقيق تلك املعادلة 

األساسية  التصميم  عملية  إطار  يف  الصعبة 

التي تقوم بها الرشكة قبل البدء يف إطالق أي منتج.

اليوم،  هو  مام  أهمية  أكرث  امليداين  الوعي  يكن  ومل 

حيث من املقرر أن تشارك رشكة ساب يف معرض ديب 

الجوي حيث ستعرض عدة تقنيات فائقة يف مجال 

املراقبة واالستطالع. وتشمل قامئة املنتجات الجديدة 

التي ستعرضها الرشكة يف نسخة معرض ديب الجوي 

املتعدد  آي«  »جلوبال  املراقبة  »نظام  العام  لهذا 

فيش«  »سورد  البحرية  الداوريات  وطائرة  األدوار 

وجاز رادار املراقبة الجوية »جياف 4 إيه« )الزرافة( 

الخاصة  باإلضافة إىل األنظمة  املنصوب عىل األرض، 

بإدارة حركة املراقبة الجوية التي تنتجها الرشكة.

المعلومات هي األساس
األدوار  املتعدد  آي«  »جلوبال  املراقبة  »نظام  يأيت 

ومن   AEW&C solutions املبكر  اإلنذار  وأنظمة 

 Erieye املبكر  اإلنذار  أنظمة  أن  بالذكر  الجدير 

التي تنتجها رشكة ساب تتواجد يف صفوف الخدمة 

حاليا لدى مثاين دول، وهو ما يجعلها األنظمة األكرث 

مستوى  عىل  نظياتها  بني  وشيوعا  استخداما 

العامل يف الوقت الحايل.

ومن الجدير بالذكر أن املعلومات متثل حجر الزاوية 

نفسها. وليك  الدفاع عن  تريد  أي دولة  إىل  بالنسبة 

تحمي الدولة شعبها ومجتمعها املدين تحتاج قواتها 

الوقت  يف  وصحيحة  دقيقة  معلومات  إىل  املسلحة 

بحارها  أو يف  فوق سامئها  يجري  ما  املناسب حول 

املهمة  تلك  وتزداد  بها.  املحيطة  الحدود  عىل  أو 

التقلبات الرسيعة  صعوبة وتعقيدا وإلحاحا بسبب 

التي تطرأ عىل التهديدات والتحديات. فالتصدي ألي 

هجوم مسلح قد يكون مهمة أساسية، ولكن مثة مهام 

أساسية أخرى عديدة يجب وضعها يف االعتبار.

وعمليات  والقرصنة  التهريب  وعمليات  فاإلرهاب 

تلحق  أن  التي ميكن  األخرى  الجائر واألرضار  الصيد 

تهديدا  جميعها  تشكل  للدولة  الطبيعية  باملوارد 

حقيقيا لللمجتمع، سواء يف وقت السلم أو الحرب. 

والشكل،  الحجم  حيث  من  املشاكل  تلك  وتتنوع 

أمرا سهال، حيث ميكن  يكون  أن رصدها قد ال  كام 

للقوات املعادية والجامعات اإلرهابية أن ترتبص وأن 

تختبئء يف املناطق النائية، كام ميكنها التحرك جوا أو 

بحرا باستخدام وسائل املواصالت املدنية أو استغالل 

املناطق الوعرة وأساليب التمويه أو حتى املسافات 

وترى  الراصدين.  أعني  عن  بعيدا  لالختباء  البعيدة 

بعض الدول أن حامية مصالحها االقتصادية عن طريق 

حامية مواردها الطبيعية مثل طرق املالحة الدولية 

وحقول النفط رمبا كان أكرث أهمية من الخوف من 

إمكانية نشوب حرب مسلحة.

أي  فإن  الوطنية،  األولويات  سلم  عن  النظر  وبغض 

قرار أو إجراء البد أن يستند إىل املعلومات، وساعتها 

وتنفرد  ممكنا.  أمرا  والسيطرة  القيادة  تصبح  فقط 

واملرونة  الرسعة  بعوامل  وحدها  املجوقلة  املراقبة 

واملدى الالزمة لتأمني املعلومات جوا أو برا أو بحرا. 

وتنفرد رشكة ساب بالخربة الفنية الالزمة إليصال تلك 

والقوة  بالتطور  يتميز  مجوقل  نظام  إىل  املعلومات 

وقلة الثمن.

نظام فريد متعدد األدوار
املراقبة  “نظام  إنتاج  يف  ساب  رشكة  نجاح  جاء 

 GlobalEyeSRSS األدوار  املتعدد  آي”  “جلوبال 

ليطرح   ))Swing Role Surveillance System

مفهوما جديدا يف سوق املراقبة املجوقلة عن طريق 

املتعددة.  املهام  أنظمة  من  جديد  مستوى  طرح 

ويعترب “نظام املراقبة “جلوبال آي” املتعدد األدوار 

املتعدد  املراقبة  نظام  بني  يجمع  فريدا  نظاما 

لدى  املوجود  االعتيادي  املراقبة  ونظام  املهام 

أنظمة اإلنذار املبكر AEW&C وأنظمة طائرات 

شركة SAAB وأفكار جديدة في مجال 
أنظمة المراقبة الجوية والحرب اإللكترونية

تمثل التكنولوجيا المتقدمة 
حجر الزاوية في كافة األنشطة 
والعمليات التي تنفذها شركة 
ساب، حيث تقوم الشركة بضخ 
حوالي %25 من عائداتها في 

مجال البحوث والتطوير كل 
عام. ولكن التكنولوجيا وحدها 

ال تكفي، حيث يجب أن تؤمن 
وسيلة قليلة التكلفة على مدار 

العمر االفتراضي للمنتج، وأن 
تكون متاحة وسهل الحصول 

عليها، وأن تكون، فوق كل هذا 
وذاك، مفيدة ومثمرة. 

شركة SAAB وأفكار جديدة في مجال 
أنظمة المراقبة الجوية والحرب اإللكترونية
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 SIGINT وأنظمة   MPA البحرية  الداوريات 

املتخصصة، حيث يتميز النظام بقدرات تشغيلية 

فريدة ومراقبة مجوقلة قليلة التكلفة، باإلضافة إىل 

القدرة عىل متييز األهداف، وكلها مميزات ينفرد بها 

هذا النظام. كام يتميز نظام “جلوبال آي” بقدرته 

أو  املتفرغة  سواء  املراقبة  عمليات  تنفيذ  عىل 

املتزامنة والقيادة والسيطرة عىل صواريخ جو – جو 

وصواريخ جو – سطح وصواريخ جو – أرض، وهي 

أنظمة  إىل  الحاجة  تقليل  إىل  تؤدي  ال  إمكانيات 

مراقبة متفرغة فحسب، بل متنح القادة العسكريني 

قدرا كبيا من املرونة أيضا.

الفائقة األداء  وتتميز قدرات اإلنذار املبكر املتطورة 

لدى نظام “جلوبال آي” برصد عدة أهداف من عىل 

مسافات بعيدة بصورة متزامنة وتتبعها ومراقبتها جوا 

أو برا أو بحرا. كل ذلك باستخدام نظام واحد فقط—

نظام قادر عىل تتبع األهداف الجوية والبحرية التي 

وصواريخ  الشبح  طائرات  مثل  رصدها  الصعب  من 

كروز ومناظي الغواصات حتى يف أشد األحوال الجوية 

وأنظمة التشويش صعوبة.

العمل  عىل  بقدرته  آي”  “جلوبال  نظام  يتميز  كام 

بصورة مستقلة أو إمكانية دمجه بسهولة مع األنظمة 

القتالية األخرى. كام يتعاون النظام مع القوات الجوية 

والربية والبحرية يف إطالة مداها وأفقها الجوي وضامن 

سالمتها وتعزيز قوتها وكفاءتها. إن نظام “حلوبال آي” 

يجسد بالفعل انقالبا حقيقيا يف موازين القوى بفضل 

وتحقيق  املعلومات  الحصول عىل  تفوقه من حيث 

األمن التام يف كل املجاالت. كام ميكن النظام عمالء 

قصب  وتحقيق  بالصدارة  االنفراد  من  ساب  رشكة 

السبق عىل أي منتج جديد يف املستقبل.

أنظمة الرادار »جيراف« )الزرافة( 
تسير إلى األفضل دائما

البحرية«  »جياف  و  »جياف«  الرادار  أنظمة  تقدم 

السطحية  الرادار  أنظمة  تضم  التي  آرثر  وعائلة 

الالزم  الدعم  تقدم  ساب،  إنتاج رشكة  من  املعروفة 

الجوي  الدفاع  مجال  يف  والبحرية  الربية  للقوات 

وأعامل  األسلحة  موقع  وتحديد  الجوية  واملراقبة 

البحرية. وتشمل قامئة  الحروب  الرصد والتحذير يف 

النجاحات التي حققتها رشكة ساب مؤخرا يف األسواق 

العاملية يف مجال أنظمة الرادار املنصوبة عىل األرض، 

  Giraffe 1X للرادار  رشاء  طلب  استمالم  تشمل 

نظام  عن  عبارة  وهو  األبعاد،  الثاليث  املدى  القصي 

يتمتع بخفة وزن فائقة وصغر الحجم دون أن يأيت 

ذلك عىل حساب األداء. ويف شهر أكتوبر أعلن سالح 

نظام  عىل  وقع  قد  االختيار  أن  األمريكية  البجرية 

الرادار Sea Giraffe AMB املتعدد املهام الذي تنتجه 

رشكة ساب، وذلك لتسليح أحدث سفينة تابعة لحرس 

 Offshore Patrol السواحل األمرييك، وهي السفينة

)Cutter )OPC

طرح عائلة أنظمة الحماية 
الذاتية Arexis الخاصة بالحرب 

اإللكترونية
املنتجة  الرشكات  أكرب  من  أيضا  ساب  رشكة  تعترب 

ألنظمة الحرب اإللكرتونية. كام تشمل قامئة منتجاتها 

أيضا األنظمة االستخباراتية الخاصة باإلشارات القادرة 

عىل اعرتاض وتحليل إشارات الرادار واالتصاالت، األمر 

الذي يساهم يف زيادة الوعي امليداين وتعزيز مراقبة 

التي  الذاتية  الحامية  أنظمة  إىل  باإلضافة  الحدود، 

تعمل عىل حامية الطائرات واملركبات الربية والقطع 

البحرية والغواصات.

ساب  رشكة  دخلت  اإللكرتونية،  الحرب  مجال  ويف 

أنظمة  من  جديدة  عائلة  لتطوير  النهائية  املراحل 

الحامية الذاتية الخاصة بالحرب اإللكرتونية، وتُدعى 

الحرب  نظام  هي   Arexis نسخ  إحدى   .Arexis

من  الجديدة  النسخة  داخل  املجوقل  اإللكرتونية 

 Gripen الطائرة  وهي  “جريبني”،  املقاتلة  الطائرة 

أنظمة  أكرث  من  إليه  املشار  النظام  وسيكون   ،E/F

الذي يتم تركيبه  املتقدمة تطورا  الحرب اإللكرتونية 

عىل منت طائرة مقاتلة.

Ar-  مما بالنسبة إىل التقنيات األساسية داخل النظام

exis فتشمل أنظمة االستقبال الرقمية التي تعمل 

ultra-wideband digital re-  ىلىل املوجة الكبية

ceivers  وأجهزة “ذاكرة الرتدد الالسليك الرقمية” 

DRFMs )Digital Radio Frequency Mem-

 gallium القوية اإلرسال  وأنظمة   ory( devices

 nitride solid-state active electronically

scanned array jammer transmitters وأنظمة 

in-  للبحث عن االتجاه العاملة بالتداخل الضويئ

 terferometric direction finding systems

أما بالنسبة إىل تطبيق الهجوم اإللكرتوين املتقدم، 

فيتم تطويع هذه التقنيات إىل مدى الرتددات األقل 

طوال الالزمة للتشويش عىل أنظمة الدفاع الجوي 

الحديثة املضادة للطائرات الشبح، حيث يتم زيادة 

الطاقة وإعادة تعبئة كل يشء مجددا داخل غالف 

pod لتحويل النظام إىل نظام متخصص ألداء دور 

معني.

تحسين إدارة الحركة الجوية
الحركة  إدارة  مجال  يف  ساب  رشكة  خربة  تتعدى 

 )ATM )Air Traffic Management الجوية 

وأمتتة  باملراقبة  الخاصة  االستشعار  أنظمة  إىل 

مراقبة الحركة الجوية وتحسني عملية اتخاذ القرار 

الجامعي واألبراج الرقمية. ومن الجدير بالذكر أن 

منتجات رشكة ساب من األنظمة املتقدمة تحظى 

بثقة الجهات املسؤولة عن خدمات املالحة الجوية 

واملطارات ورشكات الطيان يف قارات العامل الست 

ويف أكرث من 100 موقع يف 45 دولة.

وتعترب رشكة ساب أول رشكة يف العامل تقوم بتوريد 

الجوية، وتتواجد تلك  نظام رقمي ملراقبة الحركة 

عام  منذ  السويد  يف  الفعلية  الخدمة  يف  األنظمة 

2015. كام نجحت الرشكة أيضا يف تنفيذ األجهزة 

االختبارية يف أستؤاليا والواليات املتحدة وهولندا 

العام  من  أكتوبر  شهر  ويف  وأيرلندا.  والرنويج 

أكرث  كرانفيلد، إحدى  اختيار جامعة  الجاري وقع 

أربع جامعات للبحوث التجارية يف اململكة املتحدة 

، عىل رشكة ساب لتأمني نظام مراقبة الحركة الجوية 

فوق مطار كرانفيلد.
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معرض ومؤتمر األنظمة غير المأهولة )يومكس(، الوحيد من نوعه في المنطقة، يعود إلى أبوظبي مجددًا في فبراير 2018.

job number client

00684_371_UMEX 2018_March Print Ads_Nation Shield_Ar v2 UMEX

final artwork size colour designer proof print ready

220mm (w) x 285mm (h)  CMYK Joudy 2 Y

umexabudhabi.ae

مــعـــــــــــــــــــــرض
ومـــــؤتــمــــــــــــــــر
األنــظـــمـــــــــــــــــة
غيــــر المأهــــــولـة

بالتزامــن مع معرض يومكس 2018 ســتقام فعاليات الدورة 
ــاركة  ــب، بمش ــاكاة والتدري ــر المح ــرض ومؤتم ــة لمع  الثاني
كوكبــة مــن أبــرز صنــاع القــرار والمتخصصين فــي القطاعين 
ــي،  ــن اإلقليمــي والدول  الدفاعــي والتجــاري علــى الصعيدي
 وذلــك لبنــاء عالقــات الشــراكة والتعــاون وإبــرام الصفقــات 

مع كبار المصنعين والموردين.

لمزيد من المعلومات المفصلة حول »يومكس 
umexabudhabi.ae :2018« تفضلوا بزيارة الموقع

لحجز جناح في المعرض أو مساحة خارجية يرجى 
 مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني: 

shahla.karim@adnec.ae
rashed.alkaabi@adnec.ae

من تنظيم بـالـتـعــاون مـعيقام بالتزامن مع يقام في الشريك االستراتيجي

لصورة   )UAS( نظام  “عيون”  إضافة  خالل  ومن 

أرض املعركة، يُصبح مبقدور الطيارين يف الطائرات 

مستوى  ورفع  املُحيطي  إدراكهم  تعزيز  املأهولة 

الوعي  من   )UAS( نظام  يرفع  كام  السالمة. 

املُحيطي، ومن مستوى قدرتهم الفتاكة، وإمكانية 

نجاة األنظمة املأهولة يف ساحة املعركة من خالل 

مساعدتهم عىل رؤية ما بعد مجال رؤيتهم وتوفي 

املفهوم  وصل  آنيّة.  فيديو  وصور  استخبارات 

 2000 عام  بداية  يف   )MUM-T( لنظام  الرئييس 

من أجواء أفغانستان عندما حددت القوات الجوية 

أهداف  ضد  املهام  بعض  يف  مشاكل  األمريكية 

تقنيات  وباستخدام  القيمة.  ومرتفعة  حساسة 

Preda- ُمَصنِّع عائلة  )ببداعية عالية الرسعة، قام 

 ،)GA-ASI( وهي رشكة ،)UAS( من أنظمة )tor

 )AC-130( بدمج رابط بيانات يف الطائرة املقاتلة

وبالتايل   )FMV( الُكليّة  الحركة  فيديو  لتستقبل 

.)MUM-T( خلقت بنجاح أول تطبيق لنظام

بالعمل   )AC-130( للطائرة  البيانات  رابط  سمح 

من عىل أمدية بعيدة، ومراقبة األعامل القتالية يف 

ساحة املعركة بعيداً عن املدى السمعي أو البرصي 

العمليات  لتفعيل  كاف  مبدى  متتعها  مع  لكن 

نقاط  بني  الجمع  لقد خدم  الحاجة.  عند  الحركية 

املحيطي  اإلدراك  زيادة  يف  املنصتني،  كِال  يف  القوة 

وإمتام املهمة بفعالية أكرب.

رفع اآلن الجيش األمييك من املقدرة املعروفة لنظام 

ُمتكررة  للغاية أو  )Predator UAS( ملهام خطية 

استخدام  خالل  ومن  املأهول.  بالطيان  خاصة 

 )GA-ASI( رشكة  من   )Gray Eagle UAS(

AH-( االباتيش  مروحية  مع  التواصل  والربط/ 

64(، فقد تصدر الجيش األمرييك السبق يف تطوير 

املفاهيم العملياتية لنظام )MUM-T(. ويستطيع 

الجيش اآلن ربط قدرات نظام )UAS( إلطالة مدى 

بشأن  والتواصل  إضافية،  أراض  وتغطية  الوصول، 

املعركة برسعة  أرض  وقتية حساسة عرب  معلومات 

الطائرة  ربط  عىل  القدرة  هذه  وتسهم  وفعالية. 

االباتيش  طائرة  متكني  يف  املأهولة  بغي  املأهولة 

وحدها  وليست  عدائية.  غي  بيئات  يف  البقاء  من 

سالمة طاقم الطائرة هي التي ترتفع، بل يتم أيضاً 

تحقيق وفورات كبية يف التكاليف من خالل الحد 

من نرش القطع الجوية املأهولة والتي مُيكن حينها 

استخدامها عند الرضورة فقط.

غي  والالمأهول  املأهول  بني  االقرتان  مقدرة  إّن 

مُيكن  حيث  )AH-64(؛  األباتيش  عىل  مقصورة 

أسطول  عرَب   )MUM-T( نظام  مفاهيم  استخدام 

الطيان املأهول، بقسميه املروحي وثابت الجناح، 

لخلق تآزر أكرب مع أسلوب نسق األنساق يف تنفيذ 

العمليات القتالية.

Preda-( الطائرة   )MUM-T نظام  كفاءة  َّكن  ُُ(

tor XP( من تحسني مهامها كنظام )UAS( شديد 

التحمل واملقاومة من خالل توفي بيانات للمنصات 

املُتعددة.  حموالته  خيارات  ضمن  من  املأهولة 

الرؤية  نظارات  عمليات  ويف  لذلك،  وباإلضافة 

 )Predator XP( لطائرة  مُيكن   ،)NVG( الليلية 

أن تُرِشد القطع املأهولة وغي املأهولة إىل أهدافها 

من  يُقلل  الليزري، مام  املصباح  املؤرش/  باستخدام 

البرشي  الطيار  ويُصحح  يجد  ليك  املطلوب  الوقت 

أنه قادر   )MUM-T( الهدف. برهن نظام موضع 

عىل تغيي قواعد اللعبة يف ساحة املعركة بالنسبة 

للقوات األمريكية، وهو يَِعُد بتقديم امليزات نفسها 

للقوات املسلحة ملجموعة من الرشكاء الدوليني.

إن أحدث تقنيات رشكة )GA-ASI( متوفرة حالياً 

لالطالع عليها يف جناح الواليات املتحدة يف معرض 

يوضح  حيث   ،)1480 رقم  )مقصورة  للطيان  ديب 

إدماج نظام )MUM-T( ما ييل:

التوسع الكبي يف اإلدراك املُحيطي مام يوفر 	 

واالستيعاب  الرؤية  عىل  املقدرة  للمقاتل 

والتقرير والعمل أوالً.

الطيان 	  منصات  نجاة  احتاملية  ارتفاع 

املأهولة من أنظمة األسلحة األرضية.

بعيدة 	  مسافات  من  األهداف  مع  االشتباك 

املنصات  عىل  املرتتبة  املخاطر  من  للتقليل 

التشغيلية  النفقات  وتخفيض  املأهولة، 

للمنصات املأهولة مرتفعة الثمن.

لتوفي 	  موثوقية  وأكرث  آنية  قتالية  معلومات 

من  والتقليل  مسبوقة  غي  قيادة  قدرات 

األرضار الَعرضية.

 )MUM-T( اقتران األنظمة المأهولة مع نظام
)Predator XP( غير المأهول في الطائرة

ُيعتبر نظام )MUM-T( قفزة نحو األمام في اإلدراك الُمحيطي للعمليات القتالية من خالل تزويد 
القوات البرية وطياري المروحيات والطائرات ثابتة الجناح بإمكانية تلقي بيانات استشعارية من نظام 

 .)UAS( الطائرة من غير طيار
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األنــظـــمـــــــــــــــــة
غيــــر المأهــــــولـة

بالتزامــن مع معرض يومكس 2018 ســتقام فعاليات الدورة 
ــاركة  ــب، بمش ــاكاة والتدري ــر المح ــرض ومؤتم ــة لمع  الثاني
كوكبــة مــن أبــرز صنــاع القــرار والمتخصصين فــي القطاعين 
ــي،  ــن اإلقليمــي والدول  الدفاعــي والتجــاري علــى الصعيدي
 وذلــك لبنــاء عالقــات الشــراكة والتعــاون وإبــرام الصفقــات 

مع كبار المصنعين والموردين.

لمزيد من المعلومات المفصلة حول »يومكس 
umexabudhabi.ae :2018« تفضلوا بزيارة الموقع

لحجز جناح في المعرض أو مساحة خارجية يرجى 
 مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني: 

shahla.karim@adnec.ae
rashed.alkaabi@adnec.ae

من تنظيم بـالـتـعــاون مـعيقام بالتزامن مع يقام في الشريك االستراتيجي
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الصاروخية  الدفاع  مبنظومة  التحكم  نظام  يقدم 

»باتريوت«، املقرتح حديثاً، صوراً ثالثية األبعاد عىل 

غرار ألعاب الفيديو املحمولة التي ميكن وضعها يف 

حقائب السفر، مستبدالً تجهيزات التحكم املعدنية 

الشاحنة.  باستخدام  نقلها  يتوجب  التي  الثقيلة 

وميكن للجنود اآلن تشغيل منظومة »باتريوت« أثناء 

جلوسهم يف خيمة أو مبنى للمكاتب أو أي مكان آخر 

يتوفر فيه مصدر للطاقة.

وقال جو دي أنطونا، نائب الرئيس يف رشكة »ريثيون 

كتيبة  قيادة  توىل  والذي  املتكاملة«  الدفاع  ألنظمة 

التغييات  »باتريوت« يف الجيش األمرييك، إن هذه 

والحوسبة  األلعاب  تقنيات  تكامل  تعكس  املقرتحة 

النهج ونقوم  : »نحن نتبع نفس  الشخصية، مضيفاً 

بتطبيقه عىل نظام أسلحة متطور للغاية«.

الدفاع الوطني يعد من األمور بالغة األهمية وليس 

يف  املستخدمة  التقنيات  من  االستفادة  الخطأ  من 

يف  التطورات  تسخي  ميكن  حيث  الفيديو،  ألعاب 

مشاركة  إىل  التحكم  من  بدءاً  األلعاب،  تقنيات 

املعلومات، والتكتيكات والرسوميات، بكفاءة لترسيع 

وتحسني اتخاذ القرارات التي تحتاجها منظومة الدفاع 

الصاروخية.

وأشار دي أنطونا: »نشأ املجندون الشباب يف عرص 

عىل  فائقة  قدرة  منحهم  ما  اإللكرتونية،  األلعاب 

الحديثة.  التقنيات  هذه  مع  التأقلم  وسهولة  رسعة 

لقد أصبح التهديد أكرث تعقيداً وتطوراً أيضاً، وبالتايل 

عندما تكون صانع قرار يف التعامل مع املنظومة فإنها 

تسمح بتفاصيل أكرب وأكرث شموالً ألنه يتعني عليك 

أن تكون قادراً عىل القيام بكافة إجراءات اإلطالق يف 

 Raytheon تحديث مقترح من
لمكون جوهري في منظومة 

باتريوت ™ للدفاع الجوي 
والصاروخي تبشر بمرونة أكبر 

في ظل تصاعد التهديدات 
التي تواجه الواليات المتحدة 

األمريكية وحلفاءها.

شركة Raytheon: دعم منظومة الدفاع الصاروخية 
باتريوت بتكنولوجيا عصرية ثالثية األبعاد

الوقت املناسب«.

وأوضح بوب كييل، مدير أول منظومة الدفاع املتكاملة 

عىل  العمل  جولة  تستمر  كوريا،  »يف  »ريثيون«:  يف 

املنظومة عاماً واحداً، لذا يتم كل ستة أشهر استبدال 

املقرتح  الربنامج  وسيسمح  املشغلني.  من   30-40%

بتبسيط تدريب هؤالء الجنود الجدد من الوحدات 

األساسية والوحدات املنترشة بالفعل«، لعقود طويلة، 

كانت كتائب الجيوش تقوم بتجهيز بطاريات باتريوت 

بإحدى طريقتني: يف حال كانت البطارية قريبة من 

التحكم، فإنه يتم دمجها ضمن الصورة األكرب  مركز 

واألشمل لقيادة ميدان املعركة. وإن كانت يف موقع 

مختلف، فإنها ستعمل بشكل مستقل، وهو ما يعقد 

جونز  ونات  كييل  من  كل  اكتسب  لقد  العمليات. 

خالل  الخيارات  بهذه  دراية  عىل  وأصبحا  الخربة 

القرن  مطلع  ففي  األمرييك.  الجيش  يف  خدمتهم 

إىل  أملانيا  من  كتيبته  مع  جونز  توزيع  تم  الحايل، 

منطقة اشتباك محتملة. وأحرضوا معهم وحدة تحكم 

وثالثاً من بطاريات باتريوت الخمس التابعة للكتيبة. 

إحدى  إىل  املتبقيتني  البطاريتني  إرسال  تم  وعندما 

الدول املجاورة لتشكل وحدة باتريوت حربية، مل يكن 

هناك آنذاك أي وحدة تحكم إضافية إلرسالها معهام، 

ما جعلهام يف وضع تحكم مستقل. 

املنتج  دعم  أول  مدير  جونز،  قال  السياق  هذا  ويف 

يف »ريثيون«: »كان من املمكن لهذا الجهاز املقرتح 

وجوده  حال  املشكلة  هذه  يحل  أن  حجامً  األصغر 

من  اللعبة  قواعد  من  الجهاز  هذا  غي  لقد  آنذاك. 

حيث املرونة وخيارات التوسع والقدرة عىل التحكم 

ال  عندما  املنظومة،  نرش  خالل  للقائد  توفرها  التي 

ميتلكون القدرة الكافية، ألنه عند أخذ وحدة تحكم 

قد  بذلك  تكون  ال  فإنك  أخرى  كتيبة  إىل  ونقلها 

وضعت حالً للمشكلة بل نقلتها فقط«.

وعىل عكس وحدات التحكم الثقيلة، التي تحتاج إىل 

الجديدة متتاز  املنظومة  فإن  لنقلها،  طائرة مستقلة 

بإمكانية نقلها من خالل خمسة صناديق للنقل يف أي 

سيارة أو شاحنة أو طائرة. وبتوصيلها مبصدر للطاقة 

املنزلية، ميكن تشغيلها. كام أنها نفس املنظومة التي 

تدرب عليها الجنود، ما يؤدي إىل تكيف محدود يف 

العامل الحقيقي.

من جانبه، قال كييل: »يف حاالت املنظومة املحمولة 

فني،  لطاقم  حاجة  هناك  ستكون  الشاحنات،  عىل 

مع  ولكن   .. الكثي  وغيها  ووقود  غيار،  وقطع 

النرش  الحاجة إىل سيناريو  الجديدة وعند  املنظومة 

لنرش  الطائرات  من  أقل  عدد  إىل  ستحتاج  الرسيع، 

املنظومة عىل األرض وتشغيلها حيث ميكن استيعابهم 

يف ركن صغي يف إحدى الطائرات، ما يسمح بتخفيض 

رحالت النقل الجوي«.

وقال جونز: »هنالك فارق كبي، فإن وصول البطارية 

ومعها الجهاز الجديد، سوف يجعلها جاهزة للقتال«.

تستعد »ريثيون« لتسليم خمسة أنظمة من األجهزة 

عىل  تحديثات  الحقاً  يليها  نوفمرب،  بحلول  للجيش 

الربنامج املقرتح للواجهة الجديدة املحتملة. وتخضع 

الرشكة  قبل  من  النهائية  لالختبارات  اآلن  األنظمة 

والجيش، إال أنه يتم استخدامها بالفعل يف متارين نرش 

الصواريخ.
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الصاروخ  متكني  يف  االستشعار  أجهزة  تسهم 

محددة  بحرية  أهداف  عن  البحث  من 

شديدة التهديد ضمن مجموعات من السفن 

تحميها  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  ومهاجمتها، 

أنظمة متطورة مضادة للطائرات. وقد ُصممت 

عىل  الحرب  رجال  ملساعدة  الصاروخ  قدرات 

خارجة  بيئات  ىف  املهام  بأداء  بفعالية  القيام 

تلبية  يتم  النيان، بحيث  الرد عىل  عن نطاق 

والجوية  البحرية  القوات  من  كل  احتياجات 

األمريكية.

ويعترب LRASM الصاروخ الشبح املوجه بدقة من 

الجيل القادم، والقادر عىل كشف ومتييز السفن 

أن  املستهدفة بشكل شبه مستقل. كام  املعادية 

والتي  االستشعار،  لجهاز  الدقيقة  التوجيه  تقنية 

ال تعتمد بشكل حرصي عىل أنظمة االستخبارات 

الشبيك،  الربط  ووصالت  واالستطالع،  واملراقبة 

متّكن   ،)GPS( العاملي  املواقع  تحديد  نظام  أو 

الصاروخ من العمل بفعالية يف املجاالت املتنازع 

عليها ويف جميع الظروف الجوية.

برنامج  مدير  مانسيني،  جوزيف  قال  جانبه  من 

إنتاج  “إن   :BAE Systems رشكة  يف   LRASM

 LRASM لصاروخ  املتقدمة  االستشعار  أجهزة 

نقل  عىل  وقدرتنا  تقنياتنا  قوة  عىل  دليل  هو 

القدرة من هياكل الطائرات إىل الصواريخ. ويعترب 

هي  املتقدمة  واإللكرتونيات  الدقيق  التوجيه 

حيث  رائدة،  قدرات  فيها  منتلك  التي  املجاالت 

ساحة  يف  مبيزة  تتمتع  مقاتالت  نقدم  أن  ميكننا 

املعركة”.

 mid-course تنطوي تقنية االستشعار املتوسطة

واملتطورة من رشكة BAE Systems عىل إدماج 

واألجهزة  الربمجيات  مجال  يف  الرشكة  قدرات 

الحربية  الطائرات  منصات  ألجل  املصممة 

أيضاً  االستشعار  نظام  وميثل  الرائدة.  اإللكرتونية 

أسلوب الرشكة يف توفي التوجيه الدقيق ملنصات 

صغية، كام يعتمد عىل خربة الرشكة يف معالجة 

اإلشارات، واكتشاف األهداف، ويف األماكن.

BAE Sys-  ككجزء من التعاون الوثيق بني رشكة

لصاروخ LRASM وهو  الرئييس  واملقاول   tems

رشكة لوكهيد مارتن Lockheed Martin، قدمت 

تجربة  دعمت  التي  االستشعار  تقنية  الرشكة 

أجريت مؤخراً عىل الصاروخ املضاد للسفن. وترُبز 

عملية اإلطالق هذه قدرة صاروخ LRASM عىل 

الدقيقة  الذخائر  إىل  البحرية  سالح  حاجة  تلبية 

عىل  تساعد  التي  املنصات  واملتعددة  التوجيه 

تنفيذ العمليات املوزعة.

وسوف يتم العمل عىل تطبيق تقنيات االستشعار 

يف منشآت رشكة BAE Systems يف ناشوا بوالية 

نيو هامبشاير، وواين، بوالية نيو جييس.

شركة BAE Systems تبدأ العمل 
LRASM في إنتاج نظام االستشعار

بدأت شركة BAE Systems مؤخرًا في إنتاج تقنية االستشعار الخاصة بها من أجل الصاروخ المضاد 
للسفن، البعيد المدى )LRASM(، بعد طلبية بقيمة 40 مليون دوالر أمريكي من المقاول الرئيسي 

.Lockheed Martin لوكهيد مارتن

www.baesystems.com/DubaiAirshow
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 ،M-ATV Assault الهجومية  العربة  تعترب 

العربات  مجموعة  من  القوات  حمل  طراز 

والكامئن  لأللغام  واملضادة  واملحمية  املدرعة 

Osh- من رشكة التضاريس  لجميع   االصالحة 

kosh Defense. العربة األكرث متانة وقدرة عىل 

املناورة يف فئتها. يشتمل طراز العربة الهجومية 

عىل 11 مقعًدا، خمسة يف الصفني األولني عىل 

لعربة  القياسية  االنفجار  من  املحمية  املقاعد 

عىل  إضافية  ستة  إىل  باإلضافة   ،M-ATV

املقاعد القابلة للطي، املثبتة عىل جانب العربة 

بالجزء الخلفي. 

مع  فتحات،  عدة  الخلفية  املقصورة  تتضمن 

فتحتني خلفيتني، وفتحات سقف ثنائية علوية، 

وبابني جانبيني. توفر أقفال القتال املضمنة عىل 

جميع األبواب وصول اإلنقاذ يف حالة الطوارئ. 

Osh- لدى   M-ATV مهنديس كبي   ووضح 

الفتحة  النظرية وراء  kosh Defense “تتمثل 

الجنود عىل  تساعد  أنها  بالخلف يف  املزدوجة 

ترغب  “لن  مهامهم”.  ألداء  برسعة  النزول 

بالرضورة يف فتح الجزء الخلفي بأكمله – حيث 

عن  االنكشاف  بتخفيف  الفتحتني  لك  تسمح 

طريق فتح واحدة فقط، بدالً من االثنتني، يف 

حالة التعرض إلطالق النار”. 

كل الفتحات متوازنة ومضغوطة بلوالب، بدالً 

مام   - الهيدروليكية  بالكباسات  تشغيلها  من 

يجعلها أقل تكلفة وأكرث موثوقية. بالرغم من 

الفتحات  تشغيل  يتم  أنه  إال  ودروعها،  وزنها 

 155 تبلغ  قوة  تتطلب  حيث  بسهولة،  يدويًا 

نيوتن )35 رطالً( فحسب. يقول “ميكنك فتح 

الباب أو إغالقه بالرسعة أو البطء الذي يتطلبه 

املوقف”. “إنه ألمر فريد”. 

تم تصميم كل الفتحات واألبواب ومعايرتها حتى 

تبقى “مئات اآلالف من الدورات” دون تعطل. 

“يستخدم تصميمنا األجزاء امليكانيكية، التي لن 

الهيدروليكية.  األنظمة  تتحطم مثل  أو  ترسب 

تعطل  ومبجرد  الهيدروليكية،  األنظمة  مع 

التقدم  أو  الحركة  املشغلني عن  النظام، يعجز 

معرضني  يرتكهم  أن  ميكن  الذي  األمر  متاًما، 

إلطالق النار بشكل خطي”. 

قطع الغيار الشائعة 

األصلية   M-ATV عربات تصميم  إىل  استناًدا 

العمليات  ألداء  املتحدة  الواليات  اشرتتها  التي 

يف أفغانستان، طّورت Oshkosh قاعدة عجالت 

مساحة  لتوفي  الهجومية  العربة  بطراز  أطول 

الحاجة  من  الرغم  عىل  بكثي.  أكرب  داخلية 

الوزن  الشاقة يدعم  إىل محور خلفي للخدمة 

إدارة  مبجوعة  املساس  يتم  مل  أنه  إال  اإلضايف، 

فعليًا  ذات 6 رسعات  املستمر  الرباعي  الدفع 

وبالتايل فهي جاهزة متاًما ألداء املهام. 

حظي  “لقد   M-ATV مهنديس  كبي  يقول 

واألداء  التنقل  إمكانية  نفس  عىل  الحفاظ 

للواليات  األصيل   M-ATV بطراز  الخاص 

املتحدة بالكثي من تركيزنا”. “وهذا ما أدى إىل 

زيادة سعة املحور الخلفي. مل نضطر إىل تغيي 

بتصميم  لقيامنا  نظرًا  الحركة  ناقل  أو  املحرك 

سعة إضافية يف نظام الدفع من البداية”.

مل تتغي معايي األداء: متت معايرة العربة التي 

تزن 16,700 كجم لصعود املنحدرات بنسبة 60 

باملائة واجتياز امليالن الجانبي الذي تبلغ نسبته 

30 باملائة. 

وعىل غرار مثيالتها أيًضا، تدعم العربة الهجومية 

املستقل  التعليق  نظام   M-ATV Assault

الطاقم  حامية  ونظام   Oshkosh TAK-4® 

 ™Core1080، مبقصورة الطاقم املدرعة بالكامل 

شكل  عىل  والهيكل  الواحدة،  الكابينة  ذات 

الركاب،  بعيًدا عن  االنفجار  لتشتيت طاقة   V

اإلضافية،  الحرائق  إخامد  أنظمة  من  والعديد 

واإلطارات التي تسي مفرّغة من الهواء ملسافة 

معينة. 

لدعم   M-ATV عربات طرز  كل  تصميم  تم 

فضالً  والهوايئ،  الالسليك  تكوينات  من  العديد 

ن أو محطة التحكم عن  عن برج املدفع املحصَّ

.)RWS( بُعد باألسلحة

 M-ATV ASSAULT العربة الهجومية
األكثر قدرة على المناورة
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الحفاظ على العالقات التاريخية واألخوية بين دول التحالف العربي 
والشعـب اليمني هدف جوهري 

انطلقت أعمال المؤتمر السنوي الثاني لوزارة الدفاع »مؤتمر القادة لحروب القرن الحادي 
والعشرين« الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه هللا« في مقر مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 

ومقر أكاديمية ربدان في أبوظبي.

الدور اإلنسـاني واإلغاثي لدول التحالف 
العربـي فــي اليمـــن.. المنطلقات واألهداف 
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ميثل الدور اإلنساين واالغايث يف اليمن الشقيق أحد 

العريب  التحالف  دول  تحركات  وركائز  أبعاد  أهم 

الحفاظ  يعد  الشقيق، حيث  اليمني  الشعب  تجاه 

أهم  أحد  والتاريخية  األخوية  قات  العال  عىل 

األهداف، فضالً عن أن قرار “عاصفة الحزم” قد جاء 

بدافع حامية األشقاء اليمنيني من تغول امليلشيات 

االنقالبية، ورغبتها يف السيطرة عىل مفاصل الدولة 

اليمنية والسيطرة عىل مقدراتها ومكتسبات شعبها. 

عىل  الضوء  الوطن”  “درع  تسلط  العدد  هذا  ويف 

البعد اإلنساين واالغايث يف دول دول التحالف العريب 

يف اليمن.

اليمن  يف  العريب  التحالف  دول  بدأت  حينام 

فإنها   ،  2015 مارس  يف  الحزم”  “عاصفة  عملية 

الشقيق،  اليمني  الشعب  لنداء  تستجيب  كانت 

الحوثيني  االنقالبيني  مواجهة  يف  معه  والوقوف 

الداخل  يف  والدمار  التخريب  قوى  من  وحلفائهم 

الظروف  أسوأ  إىل  اليمن  أعادوا  الذين  والخارج، 

الرثوات  ونهب  التجويع  سياسة  بسبب  اإلنسانية، 

وترشيد السكان واتباع سياسة القمع واالعتقاالت 

الخدمية  املؤسسات  وتعطيل  الجسدية  والتصفية 

الضيقة،  النعرات  وتعزيز  الطائفية  الفتنة  ونرش 

واستغاللها  الشعب  مقدرات  عىل  واالستحواذ 

آالف  ترشيد  إىل  أدى  ما  ضيقة،  أهداف  لخدمة 

األزمات  تفاقم  مع  وخارجياً،  داخلياً  اليمنيني 

وانهيار  املعيشية  األحوال  تردي  بسبب  اإلنسانية 

اليمني. االقتصاد 

دوافع  أهم  أحد  اإلنساين  الهدف  كان  فقد  لهذا 

ما  وهو  اليمن،  يف  العريب،  التحالف  دول  تدخل 

دول  أطلقتها  التي  األمل«  »إعادة  عملية  جسدته 

التحالف يف أبريل 2015، والتي أكدت عىل أولوية 

اليمني،  الشعب  مستقبل  بناء  إعادة  يف  املساهمة 

االنقالبيون،  الذي تسببه فيه  الدمار  وتخليصه من 

وإغاثية  إنسانية  مبادرات  يف  ذلك  ترجمة  وتم 

استهدفت تخفيف معاناة الشعب اليمني، وخاصة 

يف املدن التي واجهت الحصار من االنقالبيني، وكذلك 

التحالف  دول  قدمته  الذي  الكبي  املايل  الدعم  يف 

السعودية  العربية  اململكة  رأسها  وعىل  العريب، 

من  للتخفيف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 

معاناة الشعب اليمني الشقيق من ناحية ومساعدة 

ناحية  من  االنهيار  من  ومنعه  اليمني  االقتصاد 

لليمن  الدولتان  قدمته  الذي  الدعم  أن  كام  ثانية. 

منذ انطالق عملية إعادة األمل مل يقترص فقط عىل 

أغذية  من  واإلغاثية  اإلنسانية  املساعدات  تقديم 

مساعدته  عىل  العمل  أيضاً  تضمن  وإمنا  وأدوية، 

وكذلك  الحرب،  خلفته  ما  وإعامر  بناء  إعادة  يف 

يف التعاون مع األمم املتحدة لتوفي أوجه الحامية 

الالزمة للمدنيني، والحفاظ عىل أرواحهم والحيلوة 

دون استهدافهم أثناء العمليات العسكرية.

أواًل: منطلقات الدور اإلنســـاني 
واإلغاثي لدول التحالف العربي 

لليمن  
ال شك أن التحرك اإلنساين واإلغايث لدول التحالف 

العريب يف اليمن، ينطلق من ثوابت ومبادئ واضحة، 

تتمثل يف:

السياسية  الرشعية  بدعم  الكامل  االلتزام   -  1

والدستورية، ومساعدة الحكومة الرشعية عىل إنهاء 

حليفهم  مبساعدة  الحوثيون  نفذه  الذي  االنقالب 

املعزول عىل عبد الله صالح، وإعادة حكومة اليمن 

الرشعية واملعرتف بها دوليًا مبا يتوافق مع قرارات 

األوضاع  وتهيئة  املتحددة  واألمم  األمن  مجلس 

السيايس  االنتقال  عملية  يف  قدما  للميض  الالزمة 

الخليجي  التعاون  مجلس  ملبادرة  وفقا  السلمي 

مجلس  من  بتأييد  عليها  املتفق  التنفيذية  وآليتها 

يف  السعودية  العربية  اململكة  أكدت  وقد  األمن. 

يف  جنيف  يف  اإلنسان  حقوق  مجلس  أمام  كلمتها 

سبتمرب 2017  أن عمليات التحالف يف اليمن التي 

بدأت عام 2015 كانت بناء عىل طلب من حكومتها 

اليمن  حكومة  إعادة  إىل  تهدف  وأنها   ، الرشعية 

قرار  مع  يتوافق  مبا  دوليا  بها  واملعرتف  الرشعية 

مجلس األمن رقم 2216 واملبادرة الخليجية وآليتها 

األمن،  مجلس  من  بتأييد  عليها  املتفق  التنفيذية 

وهو نفس ما أكدت عليه دولة اإلمارات يف كلمتها 
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أهمية  عىل  شددت  حينام  االجتامع،  هذا  أمام 

االلتزام الكامل بدعم الرشعية الدستورية والحفاظ 

واستقالله،  سيادته  واحرتام  اليمن،  وحدة  عىل 

ورفض التدخل يف شؤونه الداخلية. 

الشقيق  اليمني  الشعب  معاناة  تخفيف   -  2

التي  اإلنسانية  التحديات  تجاوز  عىل  ومساعدته 

واجهته وال تزال، من خالل تيسي وصول املساعدات 

لتجنب  نحو آمن ومن دون عوائق  اإلنسانية عىل 

تدهور األوضاع اإلنسانية هناك، وكانت السعودية 

للنداء  استجابت  التي  الدول  أوائل  من  واإلمارات 

يف  واضحاً  هذا  وبدا  اليمني،  للشعب  االنساين 

املحررة.  املدن  بناء  إعادة  نحو  الكبية  جهودهام 

فلم تتخل الدولتان عن واجبهام األخالقي واإلنساين 

الضمي  لنداء  االستجابة  يف  فسارعتا  اليمن،  تجاه 

املحتاجني  ملساعدة  الخي  قوافل  وسيتا  والواجب، 

يف ظل عملية إعادة األمل.

حينام  الشامل،  واستقراره  اليمن  أمن  دعم   -  3

اليمن يف شهر  انطلقت عملية “عاصفة الحزم” يف 

األمن  عودة  تستهدف  كانت  فإنها   ،2015 مارس 

واالستقرار إىل اليمن وشعبه الشقيق، والحفاظ عىل 

التدخالت  مواجهة  يف  وعروبته  ووحدته  سيادته 

من  اليمن  تحويل  تستهدف  كانت  التي  الخارجية 

للخطر  مصدر  إىل  املجلس  لدول  اسرتاتيجي  عمق 

رؤية  العريب  التحالف  دول  تتبنى  حيث  عليها. 

بني  الرتابط  من  تنطلق  اليمن،  يف  لألوضاع  شاملة 

ما هو سيايس وأمني وعسكري واقتصادي وتنموي، 

فليك يتحقق األمن واالستقرار الشامل يف اليمن، فإن 

تحقيق  نحو  متوازي  بشكل  للتحرك  هناك رضورة 

اليمني،  الشعب  حياة  وتحسني  الشاملة  التنمية 

التحديات  تجاوز  عىل  اليمني  االقتصاد  ومساعدة 

التي تواجهه.

4 - دعم املسار السيايس والعمل عىل إنهاء النزاع 

التحالف  دول  فإن  السياق  هذا  ويف  اليمن،  يف 

أنها  عىل  املناسبات  من  العديد  يف  تؤكد  العريب 

تدعم الجهود األممية التي يبذلها املبعوث األممي 

أجل  من  أحمد،  الشيخ  ولد  إسامعيل  اليمن  إىل 

اليمنية،  األزمة  تنهي  سياسية  تسوية  إىل  التوصل 

املرجعيات  وفق  اليمني،  الشعب  معاناة  وتنهي 

 ،)2216( رقم  األمن  مجلس  قرار  سواء  األساسية، 

الوطني  الحوار  ومخرجات  الخليجية،  املبادرة  أو 

أحد  الكويت،  استضافت  فقد  وبالفعل  الشامل. 

دول التحالف العريب، يف العام 2016، مشاورات بني 

ثالثة  ملدة  املتحدة  األمم  برعاية  اليمنية  األطراف 

أشهر، لكن تعنت الحوثيني أفشل هذه املباحثات. 

وأعلنت الكويت يف شهر سبتمرب 2017 استعدادها 

أمل  عىل  اليمنية،  املحادثات  الستضافة  مجدًدا 

التزامها  وجددت  نهايئ،  سالم  اتفاق  إىل  التوصل 

الكامل بوحدة اليمن ودعم الرشعية.  وقال رئيس 

الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، 

 تدهور خدمات املستشفيات يف تعز

متحف عدن التاريخي وقد طالته قذائف امليليشيات
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يف كلمة ألقاها أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة 

دعمها  تجدد  بالده  إن  نيويورك،  املتحدة يف  لألمم 

ولد  إسامعيل  اليمن  إىل  األممي  املبعوث  لجهود 

سلمي  حل  إىل  التوصل  إىل  الرامية  أحمد  الشيخ 

لألزمة يف اليمن تحول دون استمرار معاناة شعبه، 

مؤكدا التزام الكويت الكامل بوحدة اليمن واحرتام 

سيادته ودعم الرشعية الدستورية ومساندتها.

منذ  حياتهم،  عىل  والحفاظ  املدنيني  حامية   -  5

يف  التحالف  دول  وتحرص  الحزم  عاصفة  انطالق 

الجيش  لدعم  بها  تقوم  التي  العسكرية  العمليات 

املدنيني،  استهداف  تجنب  عىل  اليمني  الوطني 

عىل  تحفظات  أية  ودون  استعدادها  دوماً  وتؤكد 

وسائل  إيجاد  بهدف  املتحدة  األمم  مع  التعاون 

إضافية تزيد من حامية املدنيني واملنشآت املدنية 

يف  املمكنة  الجهود  كل  وبذل  اليمن  يف  الرصاع  يف 

ذلك الشأن للتخفيف من ارضار النزاع عىل املدنيني.

ثانيـــًا: طبيعة الدور اإلنســـاني 
التحالـــف  لـــدول  واإلغاثـــي 

العربي في اليمن
لدعم  شاملة  رؤية  العريب  التحالف  دول  تبنت   

الستعادة  العسكري  التدخل  بني  وازنت  اليمن، 

جهود  خالل  من  اإلنساين  العمل  وبني  الرشعية 

والعمل  املترضر،  اليمني  للشعب  اإلغاثة  تقديم 

املدمرة  اآلثار  من  اليمني  الشعب  تخليص  عىل 

الناتجة عن مامرسات »الحوثيني« والقوات املوالية 

للرئيس املخلوع عيل عبدالله صالح الألخالقية وغي 

الرشعية، والتي مل تراع أبسط قواعد احرتام حقوق 

الخطر  دائرة  يف  دامئاً  املدنيني  ووضعت  اإلنسان، 

الدويل  القانون  ملبادئ  واضح  انتهاك  يف  املتعمدة، 

اإلنساين وحقوق اإلنسان. يف مقابل ذلك فإن الدور 

التحالف يف  دول  به  قامت  الذي  واإلغايث  اإلنساين 

اليمن كان له عظيم األثر يف التخفيف من معاناة 

الشعب اليمني الشقيق، خاصة أن هذا الدور اتسم 

مبجموعة من السامت املهمة، تتمثل يف:

أنه عمل مؤسيس تقوم به جهات وجمعيات لديها 

العمل اإلغايث واإلنساين، فكام هو  خربة وكفاءة يف 

مجموعة  لديها  واإلمارات  السعودية  فإن  معروف 

الخيي  املجال  يف  العاملة  املؤسسات  من  كبية 

تخفيف  يف  بارزاً  دوراً  جميعاً  لعبت  واإلنساين، 

وقبل  بعيدة،  سنوات  منذ  اليمني  الشعب  معاناة 

بناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد يف مدينة سوقطرةامليليشيات

الهالل االٔحمر االٕمارايت يفتتح مدرسة الريضة بعد تأهيلها يف حرضموت
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انطالق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة األمل. ويقوم 

مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية الذي 

تم إنشاؤه بتوجيه العاهل السعودي امللك سلامن 

بن عبد العزيز آل سعود يف مايو من العام 2015، 

بدور رئييس يف تنفيذ أهداف عملية »إعادة األمل« 

ملساعدة الشعب اليمني. وعند تأسيس هذا املركز، 

خصصت السعودية مليار ريال )267 مليون دوالر( 

ملساعدة اليمنيني، هذا فضالً عن مؤسسات سعودية 

أخرى تقدم مساعداتها اإلنسانية والخيية للشعب 

)مسك  سلامن  بن  محمد  مؤسسة  مثل  اليمني، 

ومن  الخيية.  فيصل  امللك  ومؤسسة  الخيية( 

وما  إيجابياً  دوراً  لعبت  التي  اإلماراتية  املؤسسات 

تزال، هيئة الهالل األحمر اإلمارايت، ومؤسسة خليفة 

ومؤسسة  اإلنسانية،  لألعامل  نهيان  آل  زايد  بن 

الخيية  لألعامل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسات  بجانب  واإلنسانية، 

نهيان لألعامل الخيية واإلنسانية، ومؤسسة سلطان 

وسقيا  والعلمية،  اإلنسانية  نهيان  آل  خليفة  بن 

اإلمارات، والرحمة لألعامل الخيية، وبيت الشارقة 

الدولة  وجمعيات  مؤسسات  من  وغيها  الخيي، 

جهوده  اآلن  األحمر  الهالل  ويواصل  اإلنسانية.  

إلغاثة الشعب اليمني، ويتحرك عىل األرض مقدًما 

خطة  إطار  يف  اليمنيني  للمواطنني  عاجلة  إغاثات 

الظروف  تحسني  تستهدف  املدى  طويلة  إماراتية 

املعيشية للشعب اليمني الشقيق.

وخيية  إنسانية  أبعاد،  ذو  متكامل  دور  أنه   

األمل  إعادة  فعملية  واقتصادية،  وإمنائية  وسياسية 

التي أطلقتها دول التحالف يف أبريل 2015، والتي 

البناء  طريق  عىل  عىل  اليمن  وضع  استهدفت 

والتنمية تنطلق من رؤية متكاملة تنظر إىل أن نجاح 

عملية تحرير اليمن من الحوثيني وحلفائهم ينبغي 

أن تسي بالتوازن مع عمليات البناء وإعادة اإلعامر 

وبث األمل لدى الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل، 

ينعم فيه الجميع باألمن واالستقرار واالزدهار. وقد 

حددت عملية إعادة األمل ستة أهداف رئيسية لها، 

العملية السياسية وفق  تتمثل يف: )رسعة استئناف 

قرار مجلس األمن رقم ) 2216( واملبادرة الخليجية 

ومخرجات الحوار الوطني الشامل. واستمرار حامية 

اإلرهاب.  مكافحة  واستمرار  اليمنيني.  املدنيني 

واالستمرار يف تيسي إجالء الرعايا األجانب وتكثيف 

يف  اليمني  للشعب  والطبية  اإلغاثية  املساعدة 

الدولية  للجهود  املجال  وإفساح  املترضرة  املناطق 

للتحركات  والتصدي  اإلنسانية.  املساعدات  لتقديم 

ومن  الحوثية  للميليشيات  العسكرية  والعمليات 

األسلحة  استخدام  من  معها وعدم متكينها  تحالف 

الخارج.  من  املهربة  أو  املعسكرات  من  املنهوبة 

وإيجاد تعاون دويل،  من خالل البناء عىل الجهود 

املستمرة للحلفاء ، ملنع وصول األسلحة جواً وبحراً 

إىل امليليشيات الحوثية وحليفهم عيل عبدالله صالح 

من خالل املراقبة والتفتيش الدقيقني(. وقد أيدت 

باعتبارها  وساندتها،  األمل  إعادة  عملية  اإلمارات 

متثل خريطة طريق ملستقبل اليمن، تتضمن أبعاداً 

مختلفة، سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية، سواء 

لجهة استئناف العملية السياسية، وفق قرار مجلس 

األمن رقم )2216(، واملبادرة الخليجية، ومخرجات 

الشامل، وحامية املدنيني، أو لجهة  الوطني  الحوار 

املناطق  يف  والطبية  اإلغاثية  املساعدات  تكثيف 

لتقديم  الدولية  للجهود  املجال  وإفساح  املترضرة، 

لتقديم  الفرصة  إلتاحة  اإلنسانية،  املساعدات 

املساعدات اإلغاثية واإلنسانية للشعب اليمني.

الشعب  لتطلعات  االستجابة  يستهدف  دور  أنه 

اليمني، وحقه يف البناء والتنمية واالستقرار، وتجاوز 

التي خلفها اإلنقالبيون يف كل مجاالت  الدمار  آثار 

تستجيب  التي  املساعدات  يرتجم يف  الحياة، وهذا 

املناطق  من  العديد  يف  امللحة  اإلنسانية  للحاجات 

االٕمارات توقع اتفاقية لدعم قطاع املياه يف حرضموت

حملة الكويت اىٕل جانبكم تدشن مرشوع االٕيواء للنازحني واملترضرين يف محافظة الجوف
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ويف  التحتية،  بنيتها  تدمرت  التي  املترضرة  اليمنية 

مثل  االجتامعية  األبعاد  ذات  الخدمية  املرشوعات 

منها  يستفيد  التي  والصحة  التعليم  مرشوعات 

الشعب اليمني يف املناطق املختلفة.

ثالثًا: مظاهر الدعم اإلنســـاني 
التحالـــف  لـــدول  واإلغاثـــي 

العربي في اليمن
 منذ انطالق عملية إعادة األمل يف اليمن، والجهود 

رأسها  وعىل  العريب،  التحالف  دول  بها  تقوم  التي 

اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 

العمل عىل استعادة  املتحدة،، ال تتوقف من أجل 

األمن واالستقرار ودحر التمرد ومكافحة االرهاب يف 

الدولة اليمنية، جنباً إىل جنب مع الجهود التنموية 

وإعادة اإلعامر يف املناطق املحررة، وفيام ييل عرض 

ملظاهر هذا الدعم:

املحافظات  إىل  اإلنسانية  املساعدات  تيسي   -  1

الظروف  يف  تدهوراً  تعاين  التي  اليمنية  واملدن 

العربية  فاململكة  اإلغاثة.  مواد  يف  وشحاً  املعيشية 

أرسلت مئات  الخيية،  السعودية، وعرب مؤسساتها 

األطنان من األدوية واألغذية التي يحتاجها الشعب 

اليمني. ومنذ توجيه العاهل السعودي امللك سلامن 

امللك  »مركز  بتأسيس  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن 

سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية« يف مايو من العام 

2015، واملركز يقوم بدور رئييس يف تنفيذ أهداف 

اليمني.  الشعب  ملساعدة  األمل«  »إعادة  عملية 

بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  وأعلن 

عند وضعه   – الله  – حفظه  آل سعود  عبدالعزيز 

حجر األساس للمركز بحضور الرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي، وعدد من ممثيل املنظامت اإلغاثية 

الدولية، أن املركز سيكون مخصًصا لإلغاثة واألعامل 

اإلنسانية ومركزا دوليا رائدا إلغاثة املجتمعات التي 

تعاين من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها 

الله – عىل أن  لتعيش حياة كرمية. وشّدد – رعاه 

عمل املركز يقوم عىل البُْعد اإلنساين، ويبتعد عن أي 

بالتعاون  دوافع أخرى، ماضيًا يف مسيته اإلنسانية 

مع املؤسسات والهيئات اإلغاثية الدولية املعتمدة، 

ويف إطار عملية إعادة األمل التي أطلقها – حفظه 

والرعاية  االهتامم  درجات  أقىص  لتقديم   – الله 

اليمني  للشعب  واإلغاثية  اإلنسانية  لالحتياجات 

الشقيق. وقدم مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل 

للتخفيف  اإلغاثية  املساعدات  اإلنسانية حزمة من 

األوضاع  ظل  يف  اليمنيني  األشقاء  معاناة  من 

التي يعيشونها، بجانب عالج اآلالف من  املأساوية 

السعودية، واألردن،  املصابني منهم يف مستشفيات 

إىل  ومرافقيهم  بنقلهم  املركز  وتكّفل  والسودان، 

هذه املستشفيات حتى عودتهم إىل بالدهم ساملني 

بحمد الله.

وقدم مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية 

لألشقاء يف اليمن منذ تدشينه وحتى أكتوبر 2017، 

متنوعا  مرشوعا   161 بلغت  املشاريع  من  عددا 

شملت  عدة،  مجاالت  يف  اليمنية  للمحافظات 

وبرامج  واإليوائية  واإلنسانية  اإلغاثية  املساعدات 

اإلصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة واملياه بطرق 

ومحليا،  أمميا  رشيكا   85 مع  بالتعاون  احرتافية، 

والرتكيز عىل مشاريع الطفل واملرأة ودعم الالجئني 

اليمنيني يف جيبويت والصومال مببلغ 710.534.133 

دوالرا. ففي مجال مرشوعات برامج األمن الغذايئ 

 60 هناك  كان  املخيامت  وتنسيق  وإدارة  واإليوايئ 

منها  استفاد  دوالرا   264.186.949 مببلغ  مرشوعا 

 26 الرشكاء  عدد  بلغ  فيام  مستفيدا،   22.164.337

رشيكا.

وبرامج  والحامية  التعليم  مرشوعات  وبلغت 

بـ  مرشوًعا   18 املركز  نفذها  التي  املبكر  التعايف 

 3,915,336 منها  استفاد  دوالرا   78.846.278

مستفيدا من خالل 13 رشيكا. أما يف مجال الصحة 

 73 املركز  قدم  البيئي  واإلصحاح  واملياه  والتغذية 

منها  استفاد  دوالرا،   310,989,936 مببلغ  مرشوعا 

الربنامج  يف  الرشكاء  عدد  وبلغ  فردا،   72,632,891

73 رشيكا. ويف مجال مرشوعات االتصاالت بحاالت 

وتنسيق  ودعم  اللوجستية  والخدمات  الطوارئ 

العمليات اإلنسانية فقد خصص املركز لهذا الجانب 

استفاد منها 15,112 مستفيدا من  10 مرشوعات، 

وحظي  دوالرا.   56,510,970 مببلغ  رشكاء   3 خالل 

اإلنسانية  واألعامل  لإلغاثة  سلامن  امللك  مركز 

مركز امللك سلامن لالٕغاثة واالٔعامل االٕنسانية يدشن الربنامج االٕغايث االٔول مبحافظة الجوف

مركز امللك سلامن لالٕغاثة� دعم القطاع الصحي يف اليمن أولوية
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واملنظامت  املجتمع  وقادة  الدول  رؤساء  بإشادات 

الخدمات  مجاالت  يف  العاملة  واإلقليمية  الدولية 

وتقدميه  للمركز  والزائرين  واإلنسانية  اإلغاثية 

للخدمة بطرق احرتافية.

دولة  لعبته  الذي  اإلنساين  بالدور  يتعلق  فيام  أما 

اليمني  الشعب  معاناة  من  للتخفيف  اإلمارات 

الشقيق، فإنها كانت من أوائل الدول التي سارعت 

إىل إغاثة اليمن ومساعدته يف محنته ، وتقديم أوجه 

السمو  صاحب  لتوجيهات  وكان  املختلفة،  الدعم 

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

املطالب  توفي  عىل  العمل  برضورة  الله،  حفظه 

جراء  للمترضرين  واألدوية  األغذية  من  الرضورية 

املواجهات العسكرية عظيم األثر يف تخفيف معاناة 

تزال  وما  املاضية،  الفرتة  خالل  اليمني  الشعب 

قال  وكام  الشأن،  هذا  يف  جهودها  تواصل  الدولة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

يف العديد من املناسبات ، فإن«اإلمارات لن تدخر 

وسعاً يف تعزيز وجودها ودورها، وتكثيف وجودها 

اإلنسانية  مبسؤوليتها  والقيام  اليمنية  الساحة  عىل 

اليمني من دون تفرقة«. ولعل هذا  تجاه الشعب 

يفرس مشاركة مختلف مؤسسات اإلمارات اإلنسانية 

والخيية يف دعم اليمن، كام سبق اإلشارة.

وقد احتلت دولة اإلمارات املرتبة األوىل عاملياً كأكرب 

اليمنية  األزمة  خالل  اإلنسانية  للمساعدات  مانح 

استجابة لألوضاع اإلنسانية الحالية، فقد جاءت يف 

اإلنسانية  األزمة  مع  تجاوبت  التي  الدول  صدارة 

الدولية  املنظامت  بيانات  حسب  وذلك  اليمن،  يف 

لعبت  فيام  املتحدة،  األمم  ملنظمة  التابعة  املعنية 

الجهات املانحة اإلنسانية اإلماراتية دوراً رئيسياً يف 

الراهنة  اإلنسانية  األوضاع  جراء  املترضرين  إغاثة 

من خالل تسيي الطائرات والسفن التجارية لتوفي 

دولة  حافظت  وقد  املختلفة.  اإلغاثية  االحتياجات 

مكانتها  عىل  التوايل  عىل  الرابع  للعام  اإلمارات 

املساعدات  مجال  يف  الدوليني  املانحني  أكرب  ضمن 

لتصبح  القومي،  لدخلها  قياساً  الرسمية،  التنموية 

يف املركز األول يف العامل للعام 2016 للمرة الثالثة، 

حيث كانت يف املقدمة أيضاً للعامني 2013 و2014، 

اإلمنائية  املساعدات  »لجنة  بيان  حسب  وذلك 

التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية« الذي 

إىل  أشار  والذي   ،2017 العام  من  أبريل  يف  صدر 

املانحة  الدول  يف صدارة  جاءت  اإلمارات  دولة  أن 

للمساعدات اإلمنائية الرسمية قياساً بدخلها القومي 

الدول  رأس  عىل  اليمن  جاءت  قد  وقد  اإلجاميل، 

املستفيدة من هذه املساعدات.

تأمني  يف  مهامً  دوراً  الكويت  لعبت  وبدورها 

الشعب  معاناة  لتخفيف  اإلنسانية  االحتياجات 

الداخل  يف  تربع  حمالت  وأطلقت  اليمني، 

جانبكم(  إىل  )الكويت  كحملة  اليمنيني،  ملساعدة 

السالل  توزيع  مرشوع  متويل  تستهدف  التي 

و)املحويت(  )عمران(  محافظات  لنازحي  الغذائية 

تبنت دول التحالف العربي 
رؤية شاملة لدعم اليمن، 

ووازنت بين التدخل 
العسكري وبين العمل 

اإلنساني من خالل جهود 
تقديم اإلغاثة للشعب 

اليمني المتضرر

إحصائية عامة ملشاريع مركز األمري سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية
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و)الحديدة( اىل محافظة )مأرب( باليمن. ويف اإلطار 

نفسه وقعت حملة )الكويت إىل جانبكم( أيضا مع 

اتفاقية بشأن انشاء  اليمنية  الرتبية والتعليم  وزارة 

املؤقتة  العاصمة  تعليمية فضائية من  تربوية  قناة 

بـ   2017 أبريل  شهر  يف  الكويت  وتربعت  )عدن(. 

يف  اإلنسانية  االحتياجات  لدعم  دوالر  مليون   100

اليمن.

العريب،  التحالف  دول  قادت  اإلمنايئ:  الدعم    -  2

الجهود  واإلمارات،  السعودية  مقدمتها  ويف 

اليمني من خالل متويل  االقتصاد  إىل دعم  الرامية 

تنعكس  التي  التنموية  املرشوعات  من  مجموعة 

يف  ذلك  اليمني،  الشعب  حياة  عىل  إيجايب  بشكل 

فقد  والتعليم،  والصحة  والكهرياء  املياه  قطاعات 

دعم  نحو  السعودية  العربية  اململكة  تحركت 

استقرار العملة اليمنية، بعد خسائرها الحادة خالل 

أبريل  يف  األمل  إعادة  بدء  ومع  املاضيني.  العامني 

العربية السعودية بتقديم  2015، تعهدت اململكة 

مساعدات بإجاميل 3.25 مليار دوالر أمرييك ، منها 

مليار دوالر كوديعة يف البنك املركزي اليمني لدعم 

استقرار العملة، ومليار و750 مليون دوالر لتمويل 

وأكادميية  وصحية  واقتصادية  إمنائية  مشاريع 

أمرييك  دوالر  مليون  و500  إنسانية،  ومساعدات 

أسهم  كام  سعودية،  صادرات  وضامن  لتمويل 

الصندوق السعودي للتنمية مببلغ 100 مليون دوالر 

أمرييك لدعم قطاع الكهرباء، وحزمة من املعونات 

وقد  الشقيق.  اليمن  يف  تنموية  مشاريع  لتمويل 

كشفت وزارة الخارجية السعودية، أن حجم الدعم 

واملساعدات الذي قدمته اململكة لليمن عيل مدي 

عامني)2017-2015(  بلغ 2.8 مليار دوالر.
العربية  املمكلة  أن  إىل  الرسمية  التقارير  وتشي 

املاضية  الثامنية  السنوات  قدمت خالل  السعودية 

عىل  توزعت  دوالر،  مليارات  عرشة  من  يقرب  ما 

 2.9 نال  الذي  التطوير  ملف  أبرزها  مجاالت  عدة 

اليمنية  للحكومة  املساعدات  تاله  دوالر،  مليار 

أن  األرقام  بينت  دوالر.كام  مليار  بـ2.2  الرشعية 

اململكة  املقيمني يف  لليمنيني  اململكة قدمت دعام 

وصلت قيمته إىل 1.1 مليار دوالر، بينام بلغ حجم 

املساعدات اإلنسانية 847.5 مليون دوالر، مع إيداع 

وأظهرت  اليمني.  املركزي  البنك  يف  دوالر  مليار 

 - السعودي  األعامل  مبجلس  خاصة  إحصاءات 

تقدر  اليمن  يف  السعودية  االستثامرات  أن  اليمني 

بحواىل أربعة مليارات دوالر، متثل 70 يف املئة من 

قيمة االستثامرات الخليجية، تنوعت ما بني صناعية، 

وزراعية، وأخرى سياحية وعقارية. يف السياق ذاته 

كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كشف 

السعودية  تقديم  عن    2017 العام  من  فرباير  يف 

وعمليات  االقتصاد  لدعم  دوالر  مليارات  عرشة 

البنك  لدعم  دوالر  بليونا  منها  اإلعامر،  إعادة 

املركزي اليمني، ومثانية باليني إلعادة إعامر املناطق 

املترضرة من الحرب.

كان  فقد   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أما 

ما  وبناء  تأهيل  إعادة  يف  األثر  عظيم  لجهودها 

التي  واملدن  عدن  يف  الحوثيون  املتمردون  خربه 

حيث  العريب،  التحالف  قوات  ضمن  تحريرها  تم 
األساسية  الخدمات  توفي  يف  اإلمارات  أسهمت 

النازحني إىل ديارهم  للمدن املترضرة بهدف عودة 

وحصولهم عىل الخدمات األساسية من كهرباء وماء 

سلسلة  بتدشني  اإلمارات  وقامت  وتعليم.  وصحة 

املجاالت،  من  العديد  يف  اإلمنائية  املرشوعات  من 

باعتبارها  واملياه،  والطاقة  والتعليمية  الصحية 

والتنمية  واإلعامر  البناء  مرحلة  النطالق  رضورة 

احتل  فقد  السياق  هذا  ويف  اليمن،  يف  الشاملة 

الدويل  عدن  مطار  وصيانة  تأهيل  إعادة  مرشوع 

صدارة مشاريع اإلمارات؛ حيث استعاد مطار عدن 

عافيته بأيادي العون واملساعدة من دولة اإلمارات، 

التابعني  االنقالبيني  ميليشيا  حرب  رضبت  بعدما 

التحتية  بنيته  صالح،  واملخلوع  الحويث  لجامعة 

ودمرته بشكل كامل، واستطاعت األيادي اإلماراتية 

إعادة مطار عدن إىل العمل االستثنايئ املطلوب من 

للسي  الطارئة،  والعالجية  اإلغاثية  الرحالت  خالل 

إىل  الكاملة  العودة  طريق  يف  األخرى  تلو  خطوة 

استئناف نشاط املالحة الجوية أمام رشكات الطيان 

املحلية والدولية بعد استيفاء رشوط األمن والسالمة 

للمنظمة الدولية للطيان املدنية. 

اإلمارات  دولة  فإن  الرسمية،  اإلحصائيات  وحسب 
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إعادة  عملية  انطالق  منذ  قدمت  املتحدة  العربية 

مساعدات   2017 مارس  إىل   2015 أبريل  يف  األمل 

مليار   7.3 نحو  مجملها  يف  بلغت  لليمن  خارجية 

درهم )مايوازي حوايل 2 مليار دوالر أمرييك( وذلك 

يف إطار الدور اإلنساين والتنموي الفاعل ومشاريع 

إعادة الـتأهيل والبناء الذي تقوم به دولة اإلمارات 

اتساقاً  معاناتهم  وتخفيف  اليمنيني  األشقاء  لدعم 

والحرص عىل  للدولة  والتنموي  اإلنساين  النهج  مع 

واالستقرار  واألمن  التنمية  ودعائم  أسس  إرساء 

والسالم يف اليمن. واستهدفت املساعدات اإلماراتية 

وتوفي  طفل  ماليني   4 منهم  ميني  ماليني   10 نحو 

تطعيامت شلل األطفال والحصبة لـ 488 ألف طفل 

و358  الواحدة  السنة  دون  طفل  ألف   130 منهم 

ألف طفل دون سن الخامسة يف 11 محافظة مينية.

3 -  مساعدة الحكومة الرشعية يف اليمن يك متارس 

اللحظات األوىل لتحرير  مهامها بكل فاعلية، فمنذ 

العاصمة املؤقتة عدن، عملت دول التحالف، وعىل 

رأسها السعودية واإلمارات، عىل متكني قيادة ورموز 

مهامهم،  ملامرسة  الداخل  إىل  العودة  من  الرشعية 

املحافظات  يف  الحياة  تطبيع  عملية  يف  واملساهمة 

لتأمني  قصوى  أهمية  اإلمارات  وأعطت  املحررة. 

التحرير  عقب  والحكومة  للرئاسة  مؤقتة  عودة 

مبارشة، من خالل اتخاذ عدد من الخطوات املهمة، 

بشكل  عدن  مطار  وتأهيل  صيانة  إعادة  أبرزها 

كانت  التي  املعقدة  األمنية  الظروف  رغم  مؤقت 

تشهدها محافظة عدن، باإلضافة إىل تأهيل وصيانة 

فندق القرص أحد اكرب الفنادق يف عدن. وأسهمت 

شهر  يف  اليمنية  الحكومة  عودة  يف  الخطوة  هذه 

أغسطس من العام 2015، باإلضافة اىل عودة مؤقتة 

دولة  عملت  كام  هادي.  منصور  عبدربه  للرئيس 

اإلمارات بالتوازي عىل أكرث من محور يف املحافظات 

املحررة، بهدف توفي إقامة دامئة للحكومة والرئاسة 

تسهل  حتى  املحررة،  املحافظات  وباقي  عدن  يف 

هذه  يف  املحلية  والسلطات  الحكومة  وتنقل  عمل 

املحافظات.  

وال شك يف أن عودة الرئيس والحكومة لعدن كان 

لها أثراً إيجابياً ليس فقط يف رفع معنويات اليمنيني 

يف املحافظات املحررة، واملقاتلني يف جبهات القتال، 

املتعلقة  القرارات  من  العديد  اتخاذ  يف  أيضاً  وإمنا 

بعملية إعادة البناء واإلعامر يف اليمن، كنقل البنك 

املركزي والوزارات من صنعاء اىل عدن، وهو األمر 

الذي كان له األثر الكبي يف تطبيع الحياة وعودتها 

اىل طبيعتها يف عدن واملحافظات املجاورة. 

املختلفة  ومنظامتها  املتحدة  األمم  جهود  -4دعم 

اليمن: عندما  للقيام مبهامها اإلنسانية واإلغاثية يف 

أطلقت األمم املتحدة يف شهر فرباير 2017 مناشدة 

ومساعدات  الغذاء  لتوفي  دوالر  مليار   2.1 لجمع 

يف  شخص  مليون   12 يحتاجها  أخرى  رضورية 

اإلمارات  كانت  املجاعة،  خطر  يواجه  الذي  اليمن 

األوىل  املرتبة  وتبوأت  الداعمة،  الدول  صدارة  يف 

كأكرب مانح مساعدات لليمن بقيمة بلغت مليارين 

مارس  يف  اإلمارات  وأعلنت  درهم.  مليون  و853 

اإلنسانية  االستجابة  لخطة  الكامل  دعمها   2017

األمم  مكتب  قبل  من  باليمن  الخاصة   2017 لعام 

اميانا  “أوتشا”،  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة 

اليمني  الشعب  دعم  يف  االنساين  بدورها  منها 

األصيلة  وثوابتها  لقيمها  وفاء  وكذلك  الشقيق، 

وإميانها وفلسفتها اإلنسانية الراسخة التي أصبحت 

والخيية  اإلنسانية  وهيئاتها  مؤسساتها  عمل  نهج 

تدعم  أنها  السياق  هذا  اإلمارات يف  وأكدت  كافة. 

عمل األمم املتحدة، وتُثّمن الدور الكبي الذي تقوم 

به األوتشا واملنظامت الدولية املتخصصة يف تقديم 

املساعدات اإلنسانية يف اليمن، وهي تساند بشدة 

إىل  املساعدات  ايصال  إىل  الدؤوب  املنظمة  سعي 

املحتاجني إليها يف هذه الفرتة الصعبة، خاصة يف ظل 

التي تشي إىل وجود مشكالت يف  الدولية  التقارير 

غنائم الجيش اليمني يف مدينة ميدي بعد فرار الحوثيني 
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نقص األغذية واألدوية والحاجات الرضورية لقطاع 

كبي من الشعب اليمني. 

املتحدة  العربية  االمارات  دولة  تغفل  مل  كام 

املتحدة  األمم  منظامت  دور  وتعزيز  دعم  أهمية 

واملنظامت الدولية اإلنسانية والخيية، فقد قدمت 

دوالر  مليون   33( درهم  مليون   120 وقدره  مبلغ 

أمرييك( لصالح املنظامت الدولية متعددة األطراف 

العاملة يف اليمن كاللجنة الدولية للصليب األحمر 

مببلغ 36.7 مليون درهم )10 مليون دوالر أمرييك( 

وتحديدا  الدولية  اإلنسانية  االستجابة  خطة  لدعم 

لألمم  العاملي  األغذية  وبرنامج  الصحية،  األنشطة 

دوالر  مليون   6( درهم  مليون   22 مببلغ  املتحدة 

أمرييك(  لدعم توفي املساعدات الغذائية، وصندوق 

 7.34 مببلغ  “اليونيسيف”  للطفولة  املتحدة  األمم 

مليون درهم )2 مليون دوالر أمرييك(  لدعم تغذية 

ومنظمة  وتعز،  ولحج  عدن  يف  واالمهات  األطفال 

العاملية مببلغ 50.32 مليون درهم ) 13.7  الصحة 

مليون دوالر أمرييك(  إلعادة تأهيل وتشغيل عدد 

الحديدة  منها  محافظات   8 يف  صحية  منشأة   24

األطفال  تحصني  برنامج  وتنفيذ  وحرضموت،  وتعز 

ضد شلل األطفال يف 11 محافظة مينية.

ويف أكتوبر من العام 2017 وقّعت وزارة الخارجية 

تعاون  اتفاقية  اإلمارات،  لدولة  الدويل  والتعاون 

)يونيسيف(،  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  مع 

بشأن”إنقاذ األرواح والتعايف املبكر لألطفال والنساء 

تقدم  لالتفاقية  ووفقاً  اليمن”.  يف  املترضرين 

دوالر  )مليوين  درهم  ماليني   7.3 مبلغ  اإلمارات 

أمرييك(، وذلك يف إطار إسهام الدولة يف خطة األمم 

املبكر  والتعايف  األرواح  إنقاذ  أجل  من  املتحدة، 

لألطفال والنساء املترضرين يف اليمن، وهو املرشوع 

استجابتها  من  جزءاً  اإلمارات  دولة  تعتربه  الذي 

االتفاقية  توقيع  وجاء  اليمن.  يف  اإلنسانية  للحالة 

للحاالت  االستجابة  إطار  اليونيسف يف  مع منظمة 

الطارئة الحالية ملساندة املحتاجني ال سيام األطفال 

اليمنية  املحافظات  والنساء يف  الخامسة  دون سن 

توسيع  هو  املرشوع  هذا  من  والهدف  املستفيدة. 

أكرث  إىل  للوصول  املتكاملة  التغذية  نطاق خدمات 

من 7,444 من األطفال الذين يعانون سوء التغذية، 

و12,500 من النساء الحوامل واملرضعات مع توفي 

خدمات التغذية املنقذة للحياة والتغذية العالجية. 

بتوسيع  “اليونيسف”  تقوم  االتفاقية  وحسب 

التغذية  برنامج  خالل  من  العالجية  الخدمات 

العالجية خارج املستشفيات ونرش فرق متنقلة يف 

املحافظات يف املواقع التي يوجد بها نقص يف املرافق 

الصحية وغي املفعلة. ويتضمن املرشوع مجموعة 

من األنشطة من بينها التوسع يف تقديم الخدمات 

دون  األطفال  لحياة  املنقذة  العالجية 

سوء  يعانون  الذين  الخامسة  سن 

 149 وافتتاح  الحاد،  التغذية 

 200 وتدريب  جديداً،  مكتباً 

الرعاية  مجال  العاملني يف  من 

املجتمع  إدارة  عىل  الصحية 

الحاد،  التغذية  لسوء  املحيل 

مجال  يف  املشورة  وتقديم 

تغذية الرضع وصغار األطفال 

التي  اليمنية  املناطق  يف 

والتي  إليها،  الوصول  يصعب 

سوء  من  حرجة  مبستويات  تتسم 

لتقديم  متنقلة  فرق  ونرش  التغذية، 

املتكاملة،  والتغذية  الصحة  خدمات 

ل  دقيقة  غذائية  مكمالت  توفي  ذلك  يف  مبا 

50,000 طفل وأيضاً الحديد )الفوالت( إىل 12,500 

من النساء الحوامل واملرضعات، وتعزيز التدخالت 

مستوى  عىل  األطفال  وصغار  للرضع  الغذائية 

التغذية  والتحري عن حاالت سوء  املحيل  املجتمع 

وتعقب املتخلفني عن املراجعة.

امللك  مركز  خالل  من  وفرت-  فقد  السعودية  أما 

التمويل   – اإلنسانية  واألعامل  لإلغاثة  سلامن 

تقوم  ليك  املتحدة  األمم  منظامت  من  للعديد 

حيث  اليمن،  يف  واإلغاثية  اإلنسانية  مبهامها 

لألمومة  املتحدة  األمم  ملنظمة  متويال  املركز  قدم 

دوالر  مليون   29.6 مبلغ  )اليونيسف(  والطفولة 

وتغذية  وتطعيم  طبية  خدمات  لتوفي  أمرييك، 

لعدد  وأعامل رصف صحي  النظيفة  الرشب  ومياه 

مرضع  امرأة   500,000 من  وأكرث  طفل  ماليني   4

والتغذية  الغذاء  مجال  ويف  اليمن.  داخل  وحامل 

قدم مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية 

لربنامج  أمرييك  دوالر  مليون   145.4 مببلغ  متويال 

الغذاء العاملي تم مبوجبه تقديم غذاء وتغذية ألكرث 

من مليوين شخص شهريا يف اليمن استفاد منه 1.3 

مليون مستفيد من النساء واألطفال يف 19 محافظة 

مينية. وفيام يختص مبجال الصحة اإلنجابية وصحة 

سلامن  امللك  مركز  قدم  فقد  والطفولة  األمومة 

لإلغاثة مساعدات لصندوق األمم املتحدة للسكان 

امرأة   300,000 لـ  أمرييك  دوالر  مليون   2.6 مببلغ 

منظمة  املركز  مول  كام  وطفلة.  طفال  و67,250 

الصحة العاملية بـ 16 مليون دوالر أمرييك لتقديم 
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والتغذية  )التطعيم  والطفولة  األمومة  خدمات 

والرعاية الصحية( ألكرث من 3.8 ماليني امرأة و3.4 

عاما   18 عن  أعامرهم  تقل  ملن  ميني  ماليني طفل 

حسب املرشوع املشرتك مع املركز.  

التحالـــف  دول  جهـــود  رابعـــًا: 
الداعمـــة  المؤتمـــرات  إلنجـــاح 

لليمن إنسانيًا وإنمائيًا
مل يقترص الدعم الذي قدمته دول التحالف العريب 

املساعدات  عىل  واإلمارات  السعودية  بقيادة 

رعاية  إىل  كذلك  امتد  وأمنا   ، واإلغاثية  اإلنسانية 

سياسياً  اليمن،  مساعدة  تستهدف  التي  املؤمترات 

الفعاليات  هذه  أبرز  من  ولعل  وإنسانياً،  وتنموياً 

والجهود: 

مايو  اليمني  الشعب  ملساعدة  الرياض  -1إعالن 

اليمنية  الجمهورية  رئيس  لدعوة  استجابة   :2015

عبدربه منصور هادي، فقد تم عقد مؤمتر الرياض 

السياسية  القوى  كل  فيه  وشاركت   2015 مايو  يف 

رؤية  الرياض  إعالن  وتبنى  الوطنية.  واالجتامعية 

وطنية عملية جادة الستعادة الدولة وإعادة ترتيب 

يلبي  الذي  النحو  عىل  والدولية  اإلقليمية  عالقتها 

اتحادية  دولة  بناء  اليمني يف  الشعب  أبناء  طموح 

عىل  وتقوم  العدالة  تنشد  حديثة  دميقراطية 

من  وتعزز  الشعب،  أبناء  بكل  املتساوية  املواطنة 

وتحقيق  والعريب،  الخليجي  محيطه  يف  اليمن  دور 

أعضاء  بقية  مع  اإليجايب  وتفاعله  اإلقليمي  األمن 

استضافة  أن  عىل  اإلعالن  وشدد  الدولية.  األرسة 

وحاسمة  تاريخية  مرحلة  يف  املؤمتر  لهذا  اململكة 

اكتسب أهمية بالغة انطالقاً من كونه يضم مختلف 

يف  التقوا  الذين  اليمني  الشعب  وأطياف  مكونات 

اليمني يف  هذا املكان حاملني معهم آمال الشعب 

وتدعيم  الحديثة  الدولة  لبناء  والتصالح  التوافق 

أسس السالم والحوار وتحقيق األمن واالستقرار يف 

اليمن الشقيق.

وكان العمل عىل إعادة اإلعامر والتأهيل يف اليمن 

حيث  الرياض،  إلعالن  النهائية  املخرجات  أحد 

الوسائل  كل  توفي  عىل  تعمل  الدولة  أن  إىل  أشار 

واإلمكانات الالزمة إلعادة اإلعامر وفًقا لآليت:

من  وبدعم  الالزمة  املوارد  بحشد  اإلعامر  إعادة   *

الرئيس هادي يزور مطار عدن ويشيد ببطوالت املقاومة
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العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  يف  األشقاء 

اإلعامر  مشاريع  تنفيذ  ومبارشة  الدويل،  واملجتمع 

تعرضت ألعامل  التي  تلك  املناطق خصوًصا  يف كل 

التخريب والدمار وهدم البنى التحتية ويف املقدمة 

منها عدن.

ملعالجة  وطنية  اسرتاتيجية  إنجاز  عىل  العمل   *

األوضاع االقتصادية، لوقف حالة الرتدي االقتصادي 

ومكافحة الفساد واستعادة األموال املنهوبة.

استثامرية  بيئة  وإيجاد  مستدام  اقتصاد  بناء   *

االقتصادية  التنمية  أهداف  تحقق  اليمن،  يف 

وتوفر  اليمني،  الشعب  وتطلعات  واالجتامعية 

آليات الشفافية واملساءلة وتسهم يف عملية اندماج 

االقتصاد اليمني مع اقتصادات دول مجلس التعاون.

لدول  التعاون  مجلس  يف  األشقاء  مع  العمل   *

املغرتبني  أوضاع  تحسني  عىل  العربية  الخليج 

للحصول  أمامهم  املجال  وفتح  الخليج  يف  اليمنيني 

لدول  التعاون  مجلس  دول  يف  عمل  فرص  عىل 

الخليج العربية وفق اسرتاتيجية تخدم تأهيل اليمن 

اقتصاديًا واجتامعيًا.

وجميع  والنازحني  واملصابني  الشهداء  أرس  رعاية   *

مترضري وضحايا الحروب.

عاجل  إنساين  إغايث  برنامج  وتحقيق  تنسيق   *

يستوعب ويلبي كل االحتياجات اإلنسانية للمدنيني 

قبل  من  عدوانية  هجمة  ألبشع  يتعرضون  الذين 

مدينة  يف  وخصوصا  صالح  الله  عبد  وعيل  الحويث 

عدن.

2 - االجتامع التمهيدي ملؤمتر الدول املانحة يف اليمن: 

استضافت اململكة العربية السعودية يف مايو 2017 

االجتامع التمهيدي الخاص بالتعايف وإعادة اإلعامر 

الدكتور  اليمني  الوزراء  رئيس  بحضور  اليمن،  يف 

من  دولة   50 ومبشاركة  دغر،  بن  عبيد  بن  أحمد 

أبرزها دولة اإلمارات العربية املتحدة والبنك الدويل 

التنموية  الصناديق  فيها  مبا  عدة،  مالية  وصناديق 

الدويل،  والبنك  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  يف 

العريب،  النقد  وصندوق  الدويل،  النقد  وصندوق 

والصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتامعية، 

التعايف  اجتامع  وشكل  للتنمية.  اإلسالمي  والبنك 

وإعادة اإلعامر يف اليمن فرصة مهمة ملناقشة أبرز 

الغذاء  أزمات  وهي:  اليمن،  يف  املطروحة  امللفات 

وسائل  توفي  كيفية  عىل  واالتفاق  الغذايئ،  واألمن 

لدعم االستياد وتحديد طبيعة االحتياجات العاجلة 

لدعم امليزانية، ووضع إطار عمل للتعايف االقتصادي 

القصي  املديني  عىل  اليمن  يف  اإلعامر  وإعادة 

بعد  لألزمة وما  الراهن  السياق  إطار  واملتوسط يف 

األزمة. 

تم  الذي  لالتفاق  تأكيداً  االجتامع  هذا  وجاء 

العاصمة  يف  الذي جرى  التحضيي  االجتامع  خالل 

األمريكية واشنطن يف أبريل 2017 مع البنك الدويل،  

وزير  أكد  وقد  اليمن،  وتنمية  اعامر  جهود  لبحث 

أن  الجدعان،  عبدالله  بن  محمد  السعودي  املال 

عناية  اليمن  يف  اإلنسانية  األوضاع  تويل  السعودية 

كبية. وقال يف مؤمتر صحايف عقده مع نائب رئيس 

البنك الدويل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

االجتامع  أعامل  انتهاء  بعد  غانم،  حافظ  الدكتور 

احتلت دولة اإلمارات 
المرتبة األولى عالميًا 
كأكبر مانح للمساعدات 
اإلنسانية خالل األزمة 

اليمنية استجابة لألوضاع 
اإلنسانية الحالية

تأهيل وصيانة فندق القرص أحد أكرب الفنادق يف عدن
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التمهيدي الخاص بالتعايف وإعادة اإلعامر يف اليمن 

إن السعودية تعمل مع األشقاء واألصدقاء عىل دعم 

مرشوع إعادة اإلعامر والتعايف بشتى الطرق.

-3 دول التحالف )اإلمارات والسعودية( تعترب األكرث 

تربعاً يف مؤمترات الدول املانحة الخاصة باليمن، فقد 

تربعت السعودية بـ150 مليون دوالر واإلمارات بـ 

يف  املانحة  للدول  مؤمتر  خالل  دوالر   مليون   100

جنيف يف أبريل 2017، من إجامل تعهدات الدول 

املانحة خالل املؤمتر، والتي وصلت 1.1 مليار دوالر 

ملساعدة اليمنيني، وذلك بعد أن حذر األمني العام 

أكرب  تحول  من  غوتييس  أنطونيو  املتحدة  لألمم 

وانطلق  إنسانية.   كارثة  إىل  العامل  يف  جوع  أزمة 

يف  اليمنية  األزمة  بشأن  للامنحني  الدويل  املؤمتر 

أبريل 2017، بحضور عرشات الدول املانحة وممثيل 

لحشد  اليمن،  يف  العاملة  الدولية  املنظامت  كافة 

التي  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  دولية  متويالت 

تحول دون وقوع اليمن يف فخ املجاعة.

جهـــود دول التحالف  خامســـًا: 
لحمايـــة المدنييـــن واألطفـــال 

في اليمن
تضع قوات التحالف العريب، بقيادة اململكة العربية 

السعودية، حامية املدنيني واألطفال والنساء يف اليمن 

عىل سلم أولوياتها، حيث تتخذ االحتياطات املمكنة 

كافة لحاميتهم وتجنب الخسائر يف صفوفهم، فضالً 

عن حرصها الشديد من خالل جهودها يف الحفاظ 

عىل ما هو موجود من بنية تحتية يف املدن والقرى 

اليمنية التي تشهد اشتباكات مبارشة مع الحوثيني 

التي  اإلجراءات  أبرز  صالح.ولعل  املخلوع  وقوات 

تتخذها يف هذا الصدد:

لضامن  مصممة  واضحة  اشتباك  قواعد  تبنى   *

حامية املدنيني مبن فيهم األطفال واألهداف املدنية، 

اإلنساين  الدويل  القانون  قواعد  مع  يتوافق  ومبا 

اتفاقات  فيه  مبا  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  والقانون 

جنيف وملحقاتها.

املدنيني  لحامية  املمكنة  االحتياطات  كل  توفي   *

اإلنسانية  واملنظامت  الطبية  الوحدات  وأفراد 

لتجنب  واإلعالميني،  والصحفيني  اإلغاثة  وهيئات 

الخسائر يف صفوف املدنيني.

املتحدة  األمم  منظامت  مع  تام  بشكل  التعاون   *

واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر يف 

مهامها اإلنسانية املناطة بها، لضامن احرتام القانون 

الدويل اإلنساين وحامية املدنيني.

التي  املواقع  استهداف  التحالف  دول  *مراجعة 

تكون  أن  االعتبار  يف  واألخذ   ، مدنيون  بها  يوجد 

الرضبات التي يقوم بها دقيقة وسليمة، مبا يجنب 

املدنيني واملمتلكات املدنية آثاراً قد ترتتب عىل أي 

من رضباتها.

الكفاءة  ذوي  من  مستقل  فريق  تشكيل   *

واملستشارين  الضباط  كبار  من  واالختصاص 

والقانون  األسلحة  مجال  يف  والخرباء  العسكريني 

الدويل اإلنساين، لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق 

والخروج  وتطويرها  املتبعة  االستهداف  وآلية 

عىل  حالة  لكل  وموضوعي  وكامل  واضح  بتقرير 

املستفادة  والدروس  االستنتاجات  يتضمن  حدة 

الواجب  املستقبلية  واإلجراءات  والتوصيات 

اتخاذها.

التحالف لألمم املتحدة يك تستجيب  * دعوة دول 

حامية  تعزيز  تستهدف  إنسانية  مطالب  لستة 

الشقيق،  اليمني  الشعب  ومساعدة  املدنيني 

صنعاء  مطار  إدارة  أوالً  املطالب  هذه  وتتضمن 

االسرتاتيجي  الحديدة  ميناء  عىل  واإلرشاف  الدويل 

األسلحة  تهريب  من  اليمني  الشعب  لحامية 

امليليشيات  بها  تقوم  التي  املعونات  ومصادرة 

املتمردة وااللتفات للوضع املأساوي يف تعز واستقاء 

عىل  والضغط  موثوقة  مصادر  من  املعلومات 

دور  تجاهل  وعدم  املساعدات  إلدخال  االنقالبيني 

التحالف والرشعية . وكان الهدف من هذه املطالب 

التحالف املستمرة لحامية  التي تزامنت مع جهود 

وترشيد  قتل  عن  االنقالبيني  إيقاف  هو   املدنيني 

مبعوثوها  يقدم  مل  وقت  يف  اليمنيني  من  اآلالف 

سوى ترصيحات تهدف إىل االبتزاز واملامطلة.

املدنيني  لحامية  التحالف  دول  جهود  نالت  وقد 

األممية،  املنظامت  من  العديد  إشادة  اليمن  يف 

لألطفال  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  اعرتفت  فقد 
التي  بالجهود  غامبا  فيجينيا  املسلحة  والنزاعات 

التي  الثالث  اإليجابية  والخطوات  التحالف  يبذلها 

مراجعة  عىل  واشتملت  الصدد،  هذا  يف  اتخذها 

املشرتك  الفريق  وتفعيل  وإنشاء  االشتباك  قواعد 

لتقييم الحوادث “جتات”.

تضع قوات التحالف 
العربي، بقيادة المملكة 
العربية السعودية، حماية 

المدنيين واألطفال 
والنساء في اليمن على 

سلم أولوياتها

االٕمارات تدعم خطة االٔمم املتحدة يف اليمن بـ 7.3 ماليني درهم
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مع إعالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب استراتيجيته تجاه 

النظام اإليراني التي ركزت 
على االتفاق النووي وسلوك 
إيران في المنطقة بما فيها 

برنامجها الصاروخي، بدأ المترقب 
للمشهد اإلقليمي يتسائل عن 

مدى إمكانية أن تطبيق هذه 
االستراتيجية من عدمه.

بدايًة متثلت اسرتاتيجية ترامب يف مواجهة النظام 

والسلوك  النووي  االتفاق  من  وموقفه  اإليراين 

اإليراين يف املنطقة يف التايل:

من 	  أخطر  هو  ملا  متتد  إيران  نشاطات 

االتفاق النووي كتطوير الصواريخ البالستية 

ودعم التطرف وال االرهاب.

الحوثيني 	  الستخدام  سعى  الثوري  الحرس 

باليمن لشن هجامت تستهدف السعودية 

واإلمارات وتقيد املالحة يف البحر األحمر.

اسرتاتيجية الواليات املتحدة سابقاً أهملت 	 

تهديدات الجامعات املسلحة املدعومة من 

إيران.

حرمان النظام اإليراين خاصة الحرس الثوري 	 

تستنفد  التي  الرشيرة  األنشطة  متويل  من 

ثروات الشعب اإليراين.

االتفاق النووي مع إيران ال يحقق الجانب 	 

االيجايب منه وهو تحقيق األمن والسلم يف 

العامل.

عدم تكرار أخطاء اإلدارة األمريكية السابقة 	 

يف تعاملها مع إيران.

باالتفاق 	  إيران  التزام  عىل  التوقيع  عدم 

النووي.

للكونجرس 	  جديد  من  االتفاق  حارسال 

عدم  حال  ويف  شهرين  خالل  ملراجعته 

تعديله يتم االنسحاب من االتفاق النووي.

من 	  مزيد  بفرض  األمريكية  الخزانة  تقوم 

العقوبات عىل الحرس الثوري.

اإلدارة  تجنب  االسرتاتيجية  هذه  يف  يالحظ 

وترك  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  األمريكية 

املجال للكونجرس ملراجعة االتفاق وبالتايل محاولة 

الحصول عىل مصداقية ورشعية أكرب إلدارة ترامب 

يف الداخل األمرييك.

ومبا أن إدارج الحرس الثوري بوصفه تنظيم إرهايب 

يعترب قرار معقد وعواقبه رمبا تؤثر سلباً عىل إدارة 

ترامب، تجنب ترامب ذلك يف مقابل االستمرار يف 

فرض عقوبات تفرض من قبل الخزانة األمريكية.

بالنظر اىل املوقف الغريب فقد جاء رسيعاً ومبارشاً 

ترامب وإيران واالستراتيجية الجديدة

بقلم : د.سلطان النعيمي
كاتب وأكاديمي إماراتي

يف اعرتاضه عىل موقف ادارة ترامب من االتفاق 

باالتفاق   5+1 دول  بقية  التزام  عىل  والتأكيد 

وفرنسا  بريطانيا  خالل  من  ذلك  تجىل  النووي 

االتفاق  أن  عىل  فيه  تؤكد  بيان  بإصدار  وأملانيا 

املبارش  االتصال  القومية.  النووي يخدم مصالحها 

الخارجية  وزير  تلقاه  الذي  ترامب  كلمة  بعد 

اإليراين من نظيه الرويس تؤكد ميض روسيا قدماً 

يف االلتزام باالتفاق النووي، كام أن إعالن الرئيس 

القادمة  السنة  إليران  زيارته  ماكرون  الفرنيس 

تصب يف سياق املحافظة عىل املصالح االقتصادية 

واالتفاقيات الضخمة التي وقعت مع إيران.

مل يتوقف األمر عند ذلك فحسب بل أكدت منسقة 

موجريني  األورويب  االتحاد  يف  السياسية  الشؤون 

من  إلغاءه  وال ميكن  دويل  طابع  ذي  االتفاق  أن 

قبل دولة واحدة ، وجاءت الوكالة الدولية للطاقة 

إيران  التزام  بإعالنها  املوقف  ذلك  لتعزز  النووية 

باالتفاق النووي. 

كيف ميكن أن نتخيل مستقبل هذه االسرتاتيجية؟ 

ال شك أن إعالن اإلسرتاتيجية الشاملة للتعامل مع 

إيران يف وقت مراجعة مدى التزام إيران باالتفاق 

عىل  فقط  تركز  الغربية  الدول  جعل  النووي، 

االتفاق النووي ومل تكرتث لقضايا أخرى مقلقة لها 

من قبيل الربنامج الصاروخي والسلوك اإليراين يف 

الكبي  املنطقة. تلعب املصالح االقتصادية دورها 

الغربية من اسرتاتيجية ترامب،  يف موقف الدول 

كام يالحظ فعالية الجهد الدبلومايس الذي قام به 

النظام اإليراين خالل األيام التي سبقت كلمة ترامب 

املسؤولني  حيث ظهر ذلك من خالل ترصيحات 

الغربني قبل وبعد اعالن ترامب اسرتاتيجيته.

واإلمارات  السعودية  من  كل  تأييد  فإن  ولذا 

يالزمها  وأن  البد  ترامب  السرتاتيجية  والبحرين 

إليضاح  الغربية  الدول  تجاه  دبلومايس  تحرك 

يكون  أن  وأهمية  االتفاق  من  الحقيقي  املوقف 

اتفاق شامل مينع إيران من الحصول عىل السالح 

النووي مستقبالً وكذلك وضع الحقائق أمام تلك 

الدول عن حقيقة التدخالت اإليرانية يف املنطقة.
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جمال السويدي في لقاء حصري مع »درع الوطن«

أكد د. جمال سند السويدي مدير مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية أن حروب المستقبل تنطوي على 
تهديد واضح لألمن الوطني، في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه 
عام، وخاصة األمن اإللكتروني )السيبراني( بعد توجه هذه الدول في السنوات القليلة الماضية نحو العصر الرقمي، 
والتحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يفرض على دول الخليج العربية 
المزيد من التنسيق فيما بينها لمواجهة أخطار هذه األجيال المتالحقة من الحروب من ناحية، وتبني استراتيجية 

مشتركة تعزز من أمنها اإللكتروني من ناحية ثانية. 
وقال إن اإلمارات تمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع مختلف التحديات األمنية، وتأخذ في االعتبار مواكبة أحدث 
األساليب والتكنولوجيات المستخدمة في العمل األمني على الساحة العالمية، فضاًل عن التعاون الوثيق مع العديد 

من دول العالم، والحرص على االستفادة من تجاربها في تطوير استراتيجياتها األمنية.

اإلمارات تمتلك استراتيجية واضحة   
للتعامل مع مختلف التحديات األمنية
المؤتمر ناقش أفضل المماراسات العالمية في االستجابة للتهديدات 

حوار: المقدم ركن/ يوسف جمعه الحدادالمحتملة على المستوى الوطني
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»درع الوطن« تنفرد بلقاًء حرصياً مع الدكتور جامل 

السويدي، مبناسبة انعقاد مؤمتر القادة لحروب القرن 

الحادي والعرشين، الذي أنطلق أمس برعاية كرمية 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

أهمية  مضمونه  يف  الحوار  تناول  إذ  الله،  رعاه  ديب 

وأهداف هذا الحدث الكبي، ال سيام بأن هذا املؤمتر 

والتحوالت  التطورات  مختلف  استقراء  استهدف 

األمنية والجيوسياسية، وما تنطوي عليه من تداعيات 

التصورات  أمنية، ويف الوقت ذاته العمل عىل وضع 

والرؤى الكفيلة بكيفية التعامل الفاعل والبناء معها 

مركز  مدير  أكد  كام  املؤمتر   ركز  حيث  مستقبالً، 

اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية عىل تسليط 

يف  التطورات  عن  الناجمة  التحديات  عىل  الضوء 

مجال الحروب املعارصة وزيادة املعرفة االسرتاتيجية 

واملستقبلية،  املعارصة  الرصاعات  بطبيعة  الرضورية 

من خالل تقديم أحدث الرؤى املتعلقة باالتجاهات 

وتأثيات  الرصاعات  طابع  يف  التطور  الرسيعة 

التهديدات املحتملة الناشئة واملتغية يف البيئة األمنية 

االسرتاتيجية، باإلضافة إىل التعرف إىل أدوات التصدي 

الحديثة،  الرصاعات  هذه  تشكلها  التي  للتهديدات 

االستجابة  يف  العاملية  املامرسات  أفضل  ومناقشة 

الوطني.  املستوى  عىل  التأثيات  تلك  مع  والتعامل 

والتايل نص الحوار:

1. كيــف تنظــرون إىل خطر حروب القــرن الحادي 

والعرشيــن؟ وهل ميثل هــذا النمط مــن الحروب 

تهديــداً لألمن الوطنــي يف دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

بداية، دعنا نتفق أن السنوات األخية شهدت تحوالت 

وتغيات جذرية يف مفاهيم الحرب ونظرياتها، حيث 

التقليدية  غي  الحروب  من  جديدة  أجيال  ظهرت 

تصاعد خطر  واملستقبلية، وخاصة يف ظل  املعارصة 

التطرف واإلرهاب، وتغي طبيعة الرصاعات اإلقليمية 

والدولية، واحتدام التنافس الدويل، وتنامي االستغالل 

من  الحديثة  والتكنولوجيا  االتصال  لوسائل  الهدام 

قبل الجامعات اإلرهابية واملتطرفة، بل ميكن القول 

فضاءات  خالل  من  ستدار  املستقبل  حروب  إن 

عابرة للحدود التقليدية، يف ظل تراجع دور العنرص 

البرشي، وتعاظم دور املعدات التكنولوجية واألنظمة 

الحاسوبية.

وال يخفى عىل أحد أن منطقة الرشق األوسط تشهد 

اآلن أمناطاً جديدة لحروب املستقبل، وهو ما يطلق 

عليه )الحروب الال متامثلة(، التي تندلع بني دول قامئة 

وأطراف فاعلة من غي الدول، والتي تتجسد بشكل 

ضد  الدويل  التحالف  يشنها  التي  الحرب  يف  واضح 

تنظيم »داعش« اإلرهايب يف كل من سوريا والعراق. 

التي  اإللكرتونية«  »الحرب  فإن  سبق،  ما  إىل  إضافة 

نظرية،  أطروحات  مجرد  قريب  وقت  حتى  كانت 

تحولت إىل سبب مبارش الندالع الرصاعات العسكرية 

التقليدية، ما يعكس عمق الخطر االسرتاتيجي الذي 

دفعت  التي  اإللكرتوين،  الفضاء  حروب  عىل  يرتتب 

األمن املعلومايت ليشغل صدارة أولويات ركائز األمن 

من  النوعية  هذه  أن  يف  شك  وال  للدول.   القومي 

الوطني،  لألمن  واضح  تهديد  عىل  تنطوي  الحروب 

مجلس  ودول  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

وخاصة  عام،  بوجه  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

األمن اإللكرتوين )السيرباين( بعد توجه هذه الدول يف 

السنوات القليلة املاضية نحو العرص الرقمي، والتحول 

نحو االقتصاد القائم عىل املعرفة واالبتكار وتكنولوجيا 

املعلومات، وهو ما يفرض عىل دول الخليج العربية 

بينها ملواجهة أخطار هذه  التنسيق فيام  املزيد من 

وتبني  ناحية،  من  الحروب  من  املتالحقة  األجيال 

من  اإللكرتوين  أمنها  من  تعزز  مشرتكة  اسرتاتيجية 

ناحية ثانية. 

2. مــا أهداف مؤمتر القادة لحــروب القرن الحادي 

والعرشيــن؟ ومــا هــي، من وجهــة نظركــم، أهم 

التحديات األمنية يف القرن الحادي والعرشين؟ وكيف 

تقّيمون استجابة دولة اإلمارات العربية املتحدة لها؟

مؤمتر القادة لحروب القرن الحادي والعرشين ينعقد 

يف وقت تشهد فيه املنطقة والعامل من حولنا العديد 

من التطورات والتحوالت األمنية والجيوسياسية، التي 

لجميع  الوطني  األمن  بآخر عىل  أو  بشكل  تنعكس 

استقراء  يستهدف  املؤمتر  هذا  فإن  ثم  ومن  الدول، 

هذه التطورات، وما تنطوي عليه من تداعيات أمنية، 

ويف الوقت ذاته العمل عىل وضع التصورات والرؤى 

الكفيلة بكيفية التعامل الفاعل والبناء معها مستقبالً، 

حيث سيكز املؤمتر عىل تسليط الضوء عىل التحديات 

املعارصة  الحروب  مجال  يف  التطورات  عن  الناجمة 

بطبيعة  الرضورية  االسرتاتيجية  املعرفة  وزيادة 

تقديم  خالل  من  واملستقبلية،  املعارصة  الرصاعات 

أحدث الرؤى املتعلقة باالتجاهات الرسيعة التطور يف 

طابع الرصاعات وتأثيات التهديدات املحتملة الناشئة 

على القيادة العسكرية الخليجية أن تزيد من تعاونها 
مع الواليات المتحدة من أجل تحجيم إيران وثنيها عن 

مساعيها لتحقيق طموحاتها اإلقليمية
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البيئة األمنية االسرتاتيجية، باإلضافة إىل  واملتغية يف 

التعرف إىل أدوات التصدي للتهديدات التي تشكلها 

هذه الرصاعات الحديثة، ومناقشة أفضل املامرسات 

العاملية يف االستجابة والتعامل مع تلك التأثيات عىل 

املستوى الوطني.

التي تواجه دول  بالتحديات األمنية  أما فيام يتعلق 

عديدة  فإنها  والعرشين،  الحادي  القرن  يف  العامل 

الذي  التغي  بطبيعتها  وتعكس  ومعقدة،  ومتداخلة 

األخية،  العرش  السنوات  يف  األمنية  البيئة  شهدته 

فقد  برزت مصادر تهديد غي تقليدية رمبا تفوق يف 

التهديدات  املحتملة  السلبية  تأثياتها  األحيان  بعض 

االسرتاتيجية  األدبيات  يف  عليها  املتعارف  التقليدية 

وانتشار  واإلرهاب  التطرف  خطر  فتصاعد  واألمنية، 

األوبئة واألمراض باتا يشكالن خطراً مياثل يف تأثياته، 

إن مل يكن يفوق، تهديدات تقليدية أخرى تراجعت 

تتنامى،  بفعل عوامل عدة، كام أن هناك تهديدات 

بفعل  قبل،  ذي  من  أكرث  متعاظامً  خطرها  وبات 

موجات العوملة وتقدم وسائل االتصال واالنفتاح عىل 

العامل، مثل انتشار املخدرات والجرمية املنظمة وغسل 

األموال وهكذا. 

يوماً  خطورته  تتزايد  الذي  األمني  التحدي  ولعل 

اإللكرتونية  اإلرهابية  الهجامت  يتمثل يف  اآلخر  بعد 

)السيربانية(، التي ترتبط بالتقدم الهائل يف التكنولوجيا، 

وتكفي اإلشارة هنا إىل أنه خالل عام 2017 تعرضت 

لهجامت  املتقدمة،  فيها  مبا  العامل،  دول  من  العديد 

أن  إىل  يشي  الذي  األمر  مدمرة،  إلكرتونية  إرهابية 

القراصنة وعصابات اإلرهاب اإللكرتوين باتوا قادرين 

عىل تطوير أساليبهم باستمرار، واستغالل الثغرات يف 

الفضاء الرقمي يف تنفيذ هجامتها اإللكرتونية. ولعل 

اإللكرتوين  اإلرهاب  جرائم  أن  هنا  األمر  يف  الخطي 

الدفاعية  املؤسسات  استهداف  عىل  تقترص  تعد  مل 

واألمنية واالستخباراتية، املعنية بالرصاعات والتنافس 

باتت متتد، ورمبا هذا هو األخطر،  الدول، وإمنا  بني 

إىل استهداف املؤسسات ذات الصلة بحياة األشخاص، 

ورشكات  كاملستشفيات  اليومية،  مصالحهم  وتسيي 

االتصاالت، ما يعني تزايد التكلفة االقتصادية املرتتبة 

عىل دول العامل كافة.

أما فيام يتعلق بكيفية استجابة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة لهذه النوعية من التحديات، فأؤكد هنا أن 

اإلمارات متتلك اسرتاتيجية واضحة للتعامل مع هذه 

االعتبار  يف  وتأخذ  األمنية،  التحديات  من  النوعية 

مواكبة أحدث األساليب والتكنولوجيات املستخدمة 

عن  فضالً  العاملية،  الساحة  عىل  الرشطي  العمل  يف 

التعاون الوثيق مع العديد من دول العامل، والحرص 

اسرتاتيجياتها  تطوير  يف  تجاربها  من  االستفادة  عىل 

األمنية؛ ولهذا فإنها تنعم باألمن واالستقرار الشاملني 

أراضيها.  عىل  يعيش  من  جميع  يلمسهام  اللذين 

ويحسب لدولة اإلمارات العربية املتحدة أنها تتبنى 

منظوراً شامالً لألمن الوطني، سواء فيام يتعلق بطبيعة 

بالجهات  يتعلق  فيام  أو  تواجهها،  التي  التحديات 

مقصورة  تعد  مل  والتي  األمن،  تحقيق  املسؤولة عن 

إنها  بل  التقليدية،  والرشطية  األمنية  األجهزة  عىل 

أصبحت مسؤولية مجتمعية شاملة تنطلق من حقيقة 

املضامني  عىل  يقترص  ال  املعارص  األمن  مفهوم  أن 

والتصدي  العام،  واالستقرار  األمن  كتوفي  التقليدية 

تعدى  بل  أهميتها،  من  بالرغم  وغيها،  للمجرمني 

ذلك ليتضمن تحقيق وتثبيت أمن الدولة واملجتمع 

واإلعالمي،  والسيايس،  واالجتامعي،  االقتصادي، 

والرتبوي، والثقايف، واإللكرتوين. 

3. منذ ســقوط املوصل يف يد داعش عام 2014 راح 

باحثون يف علــوم الحرب يؤكدون الــدور املتصاعد 

لوسائل التواصل االجتامعي يف الحروب، ونشأ الحقاً 

مصطلح تسليح »السوشيال ميديا«. إىل أي حد تلعب 

»السوشــيال ميديا« دوراً يف حــروب القرن الحادي 

والعرشين؟ وما الذي يجب عىل القادة فعله ملواجهة 

تداعيات هذا الدور املتصاعد؟

االجتامعي شهد  التواصل  أن دور وسائل  ال شك يف 

القليلة املاضية، فلم يعد يقترص  السنوات  تحوالً يف 

عىل التواصل اإلنساين واالجتامعي والثقايف بني األفراد، 

وإمنا باتت تستخدم بالفعل أداة لتدمي املجتمعات 

هذا  يف  أفضت  وقد  للدول.  الوطني  األمن  وتهديد 

االجتامعي  التواصل  »وسائل  كتايب:  يف  املوضوع 

إىل  القبيلة  من  املستقبلية..  التحوالت  يف  ودورها 

الفيسبوك«، الذي صدرت طبعته األوىل يف عام 2013، 

وهو الكتاب الذي حذرت فيه من أن وسائل التواصل 

األمني  التهديد  صدارة  إىل  تقفز  سوف  االجتامعي 

االسرتاتيجي للدول. وتكفي اإلشارة هنا إىل أن العديد 

»القاعدة«  مثل  املتطرفة  الجهادية  التنظيامت  من 

و»داعش« وغيهام تعتمد بشكل أسايس عىل وسائل 

التواصل االجتامعي يف نرش أفكارها وعمليات التجنيد، 

العمليات  تنفيذ  عىل  املتطرفة  العنارص  وتدريب 

حيث  ذلك،  وغي  املتفجرات  وإعداد  اإلجرامية، 

تؤكد الدراسات أن معظم من انضموا إىل الجامعات 

املتشددة واملتطرفة تم تجنيدهم عن طريق االتصال 

الشخيص، أو عرب وسائل التواصل االجتامعي.

ويف الوقت ذاته ال ميكن إغفال الدور السلبي الذي 

لعبته وسائل التواصل االجتامعي فيام يسمى أحداث 

الحشد  يف  استخدامها  تم  حيث  العريب«،  »الربيع 

جانب  من  سياسياً  وتوظيفها  والتحريض،  والتعبئة 

وأهداف  بأجندة  ترتبط  التي  املعارضة  الجامعات 

االجتامعي  التواصل  وسائل  وفرت  حيث  خارجية، 

الدول،  هذه  يف  للفوىض  والرتويج  للتحريض  وسيلة 

التفاعالت  يف  رئييس  بدور  تقوم  أصبحت  ثم  ومن 

السياسية واألمنية يف العديد من دول املنطقة خالل 

السنوات القليلة املاضية.

وباإلضافة إىل ما سبق، فإن وسائل التواصل االجتامعي 

ميكن  حيث  املستقبل،  حروب  أدوات  إحدى  باتت 

ألجهزة املخابرات االعتامد عليها يف تبادل معلومات 

بحيث  عمالئها،  مع  أو  خارجية  أجهزة  مع  مشفرة 

أجهزة  بعض  فإن  لذلك  وتتبعها؛  رصدها  يصعب 

متخصصة  وأقساماً  إدارات  تشكل  بدأت  املخابرات 

ما  ملتابعة  والربامج  التكنولوجيات  بأحدث  مزودة 

محاولة  يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف  يجري 

األمن  يف  مؤثرة  تهديدات  أو  مخاطر  أي  لكشف 

عىل  املخابرات  أجهزة  تعتمد  كام  للدول.  الوطني 

املعلومات  لشن حروب  االجتامعي  التواصل  وسائل 

الخصم  تعرف  صعوبة  يزيد  ما  املختلفة،  بأنواعها 

إىل مصادر التهديد ومكانه، األمر الذي يؤكد خطورة 

الدور الذي ميكن أن تلعبه وسائل التواصل االجتامعي 

يف حروب املستقبل.

لوسائل  املتصاعد  الدور  مواجهة  كيفية  عن  أما 

التواصل االجتامعي، فإن هذا يتطلب أوالً العمل عىل 

التي  الرسيعة  الوتية  مع  يتناسب  ترشيعي  تطوير 

تتطور بها هذه الوسائل يف عرصنا الراهن، بحيث يتم 

حرص وزارة الدفاع
على تنظيم مؤتمرها 

السنوي
في المركز يعكس وعيًا 

كبيرًا بأهمية التعاون 
مع المؤسسات البحثية 

في الدولة
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مستخدمي  جانب  من  سلبية  مامرسات  أي  تجريم 

مواقع التواصل االجتامعي، وثانياً العمل عىل توعية 

النشء والشباب بالجوانب السلبية لوسائل التواصل 

االجتامعي، وكيف أنها ميكن أن تكون وسيلة لغسل 

إرهابية  أو تجنيدهم من جانب جامعات  أدمغتهم 

وقوى متطرفة، أو حتى من جانب أجهزة مخابرات 

أجنبية، لتوظيفهم يف القيام بأعامل غي قانونية وغي 

رشعية تنطوي عىل تهديد واضح لألمن الوطني.  

4. إىل أي حــد ميكــن أن تلعب الحــرب البيولوجية 

دوراً يف املواجهات العسكرية املتوقعة خالل العقود 

املقبلة؟

الدمار  أسلحة  أنواع  أحد  البيولوجية  األسلحة  تعد 

فهي صغية  أخطرها،  إنها  القول  بل ميكن  الشامل، 

الحجم، يسهل الحصول عليها، حيث يسهل تصنيعها، 

بانتشارها  وتتميز  استخدامها،  سهولة  عن  فضالً 

الفتاكة  التدميية  قدرتها  إىل   باإلضافة  الرسيع، 

وأثرها املدمر لألهداف العسكرية واملدنية، فضالً عن 

أنه بات من املمكن أن يتم تزويد الرؤوس الحربية 

للصواريخ بالعنارص البيولوجية، وهي أسلحة مسببة 

للخسائر الجامعية، حيث تهلك األرواح البرشية، وال 

تدمر البنية التحتية، ويظل بعض عنارصها عالقة يف 

البيئة، ما يعني أن هذا النوع من األسلحة ميتلك من 

الخصائص ما يؤهله لالستخدام يف إبادة الشعوب.

وحول الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه األسلحة يف 

املواجهات العسكرية املقبلة، فالواقع أن هناك قدراً 

األسلحة،  النوع من  اإلغراء الستخدام هذا  من  كبياً 

ال  التي  تلك  أو  الصغية،  الدول  قبل  من  والسيام 

التقليدي،  السالح  إلنتاج  الالزمة  التقنيات  متتلك 

حيث تستطيع هذه الدول من خالل امتالك األسلحة 

البيولوجية أن تعزز قدرتها يف مواجهة دول أكرب منها، 

امتالك  وأن تعوض ما تعانيه من نقص تقني أو يف 

األسلحة التقليدية ذات التكلفة العالية.  

وبرغم ذلك، فقد ابتعدت الكثي من الدول عن هذه 

وليس  وأخالقية.  إنسانية  العتبارات  وذلك  األسلحة، 

من املرجح أن يتغي هذا األمر مستقبالً، وخاصة أن 

ترتتب  دولياً  املحرمة  األسلحة  هذه  مثل  استخدام 

عليه مسؤولية كبية أمام املجتمع الدويل، لكن أكرث 

واملتمردة،  اإلرهابية  الجامعات  لجوء  أخشاه هو  ما 

إىل امتالك هذه األسلحة، واستخدامها من أجل قلب 

التقليدية  العسكرية  القوة  مع  القائم  القوة  ميزان 

للدول. 

5. للســنة الثانية عــىل التوايل، تعقــد وزارة الدفاع 

مؤمترهــا الســنوي يف مركــز اإلمــارات للدراســات 

والبحــوث االســراتيجية، كيــف تقيمون مســتوى 

التعاون؟ وما أهم النتائج املتوقعة منه؟

“القادة  السنوي:  مؤمترها  الدفاع  وزارة  تنظيم  يعد 

يومي  وذلك  والعرشين”،  الحادي  القرن  لحروب 

للدراسات  اإلمارات  مركز  يف   ،2017 أكتوبر   22-23

بني  التعاون  مظاهر  أحد  االسرتاتيجية،  والبحوث 

الجانبني، والسيام أن الوزارة سبق أن نظمت مؤمترها 

السابق، الذي كان بعنوان “القادة لحروب املستقبل”، 

مقر  يف  سبتمرب 2016،  إىل 26   25 من  الفرتة  خالل 

القائم  التعاون  مستوى  أن  يف  شك  وال  أيضاً،  املركز 

حرصاً  هناك  إن  حيث  متقدمة،  مرحلة  بلغ  قد 

مشرتكاً عىل التعاون يف مجال الدراسات االسرتاتيجية 

والزيارات  الخربات  وتبادل  والعسكرية،  والسياسية 

وتنظيم أنشطة وفعاليات مشرتكة.

ويعكس حرص الوزارة عىل تنظيم مؤمترها السنوي يف 

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، وعياً 

كبياً بأهمية التعاون مع املؤسسات البحثية يف دولة 

املؤمتر  تركيز  أن  وخاصة  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

عىل حروب املستقبل يتطلب االستعانة بخربات بحثية 

املهمة  وهي  املستقبل،  استرشاف  أجل  من  تعمل 

الرئيسية التي أخذ مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية عىل عاتقه االضطالع بها، مبا يساعده عىل 

صانع  دعم  وهي  الرئيسية،  مهامته  إحدى  تحقيق 

إليه من معلومات وبيانات  القرار ورفده مبا يحتاج 

متكنه من اتخاذ قراره بشأن ما يواجه من تحديات 

تتطلب التعامل السليم معها. وال شك يف أن التعاون 

بني مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 

نتائج  أن يؤدي إىل تحقيق  الدفاع من شأنه  ووزارة 

مهمة فيام يتعلق بفكرة كيفية االستفادة من مراكز 

ودراسات يف خدمة  أبحاث  من  تنتجه  وما  البحوث 

املؤسسات الوطنية. فاملركز من جهته يقدم الدراسات 

واملعلومات والبيانات ويطرح التوصيات واألفكار التي 

معها  تتعامل  أن  البحثية  املؤسسات  ملختلف  ميكن 

ما  وهو  املختلفة،  عملها  مجاالت  منها يف  وتستفيد 

ينطبق عىل وزارة الدفاع خاصة، وكام قلت من قبل، 

إن موضوع املؤمتر يتعلق بالجانب االسترشايف لحروب 

يعمل  التي  الرئيسية  الجوانب  أحد  وهو  املستقبل، 

املركز عليها منذ فرتة طويلة.  

6. هــل ســيكون لتصاعد خطر التطــرف واإلرهاب 

دور مؤثر يف حروب القرن الحادي والعرشين يف ظل 

تغري طبيعــة الرصاعات اإلقليميــة والدولية وتنامي 

االســتغالل الهدام لوســائل االتصــال والتكنولوجيا 

الحديثة؟

مؤثراً  دوراً  واإلرهاب  التطرف  سيلعب  بالطبع 

باتت  حيث  والعرشين،  الحادي  القرن  حروب  يف 

الكبية  اإلمكانيات  من  متتلك  اإلرهابية  الجامعات 

طبيعة  تغيت  فقد  الحروب،  لخوض  يؤهلها  ما 

الرصاعات، بحيث إنها مل تعد بني دول متتلك جيوشاً 

عسكرية  حروب  يف  بعضاً  بعضها  تواجه  نظامية 

تقليدية، فمع ظهور »الفاعلني غي الدوليني«، وهؤالء 

بحسب  تختلف  عديدة  وإمنا جامعات  دوالً،  ليسوا 

أهدافها، اتخذت الرصاعات شكالً جديداً بحيث أصبح 

غي  وفاعل  ما  دولة  بني  ينشأ رصاع  أن  املمكن  من 

متتلك  إرهابية  يكون جامعة  قد  األخي  وهذا  دويل، 

من اإلمكانيات ما يؤهلها لخوض الرصاع. وال شك يف 

أن هذا األمر ينطبق بوضوح عىل تنظيم »داعش«، 

الذي ميثل مرحلة أكرث تقدماً يف مراحل تطور الظاهرة 

اإلرهابية، فقد سعى التنظيم إىل إقامة دولة يف العراق 

الدولتني،  القامئة يف هاتني  األوضاع  وسوريا، مستغالً 

وكيانها  الدولة  يرسخ وجود هذه  أن  وحاول جاهداً 

األرض  عىل  سلطاته  ميارس  كأن  عديدة،  سبل  عرب 

التي سيطر عليها، وعىل األفراد الذين يعيشون عليها، 

كام امتلك موارد مالية مكنته من اقتناء األسلحة، بل 

استخدام  عىل  ساعدته  تكنولوجية  بنية  امتلك  إنه 

االجتامعي،  التواصل  ووسائل  الحديثة  التكنولوجيا 

مبا يحقق أهدافه ويصب يف مصلحته، سواء لتجنيد 

وقد  ذلك.  وغي  األموال  لتهريب  أو  الجدد  األتباع 

استدعى ذلك التطور يف طبيعة هذا التنظيم اإلرهايب 

تدخل العديد من الدول الكربى واإلقليمية ملواجهته 

العراق،  يف  »داعش«  ملحاربة  دويل  تحالف  فتأسس 

ملواجهته  وإقليمية عديدة  دولية  تدخلت قوى  كام 

يف سوريا، وكل ذلك بهدف القضاء عىل هذا التنظيم 

والتخلص منه.

وسائل التواصل 
االجتماعي

باتت إحدى أدوات 
حروب المستقبل 
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    TAURUS Systems GmbH رشكة  تأسست 
األسهم  أصحاب  قبل  من   1998 عام  يف   ))TSG
 MBDA Deutschland GmbH وهم  فيها، 
من أملانيا، و Saab Dynamics AB من السويد. 
وتتوىل الرشكة TSG دور املقاول الرئييس وهيئة 
 TAURUS KEPD األسلحة  ملنظومة  التصميم 
350E، حيث تغطي خربات الرشكة كافة الجوانب 
املتعلقة بتطوير وتصنيع منظومة األسلحة املوجهة 
املفهوم  دراسات  بني  ما  ترتاوح  والتي  بعد  عن 
والجاهزة  املتكاملة  األنظمة  حلول  إىل  األويل 
“العمليات  مثل  كامالً،  تطويراً  واملطورة  للعمل، 
القامئة عىل اآلثار والنتائج”. وعىل مستوى  دويل 
مهم، أقامت رشكة TSG رشكة تابعة لها يف كوريا 
لعمالئها  الخدمات  من  أفضل  مستوى  لتقدم 
يف  مكتباً  مؤخراً  افتتحت  وقد  آسيا،  عرب  الجدد 
وقد  املتنامية.  العاملية  إمكاناتها  ملواكبة  أبوظبي 
يف  التمثييل  املكتب  رئيس  كيسلر،  أوليفر  أجرى 
أبوظبي، ومدير األعامل الجديدة يف آسيا، حديثاً 
مع “درع الوطن” حول املزايا الفريدة والقدرات 

 TAURUS الصاروخية  للمنظومة  الهجومية 
.KEPD 350E

 ،Taurus كيف يتم قبول شركة
وهي شـــركة تضامنية مؤلفة 
 ،MBDA و Saab Dynamics من

على الصعيد العالمي؟
بقبول  اآلن   TAURUS Systems رشكة  تنعم 
عاملي، بوصفها الرائدة عاملياً يف قطاع منظومات 
األسلحة املوجهة عن بعد. وال يعود ذلك إىل الدعم 
التي  الطيبة  السمعة  وإىل  ملساهمينا  التسويقي 
)عىل  أملانيا  من  العريقون  عمالؤنا  إياها  منحنا 
 )EF-18 ( وإسبانيا )عىل طائرةTornado طائرة
حققناه  الذي  نجاحنا  بسبب  أيضاً  بل  فحسب، 
تشغيل  يتم  حيث  الجنوبية  كوريا  يف  حديثاً 
القوات  منظومة Taurus اآلن عىل منت طائرات 
الجوية الكورية من طراز F-15K . ونحن أصحاب 

قدرات هجومية 
بالغة الدقة وال 

مثيل لها

منظومة األسلحة 
  TAURUS KEPD 350E
تتميز بالريادة العالمية 

في قطاعها

TAURUS KEPD (350E(

أوليفر كيسلر
رئيس المكتب التمثيلي في أبوظبي

 ومدير األعمال الجديدة في آسيا،

حوار: شاكا برامود
تصوير: علي الجنيبي
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التي  والوحيدة  األوىل  األوربية  األسلحة  منظومة 
وقع اختيار القوات الجوية الكورية عليها وقاموا 
برشائها. وقد تم إنجازها من خالل عملية اختيار 
طويلة األمد، تم أثناءها مقارنة وتقييم صواريخ 
كون  باعتبار  واآلن  للعمق.  مختلفة  هجومية 
يتم  وتعمل عىل منصات  املنظومة مدمجة متاماً 
فإن  متفوقة،  بقدرات  وتتمتع  عاملياً،  تشغيلها 
ذلك يجعلنا مرشحني عمليني لدى القوات الجوية 
من  أيضاً  وهذا  العامل.  أنحاء  جميع  يف  املتقدمة 
األسباب املثىل التي جعلت Taurus تقوم مؤخراً 

بافتتاح مكتب متثييل لها يف أبوظبي.

 TAURUS كيف تعتبر المنظومة
علـــى  متفوقـــة   KEPD 350E
نظيراتهـــا مـــن حيـــث القـــدرات 

الهجومية والدقة؟
ننظر  أن  لنا  بد  ال  السؤال  هذا  عن  نجيب  ليك 
مثل  األسلحة،  منظومات  أداء  ميزات يف  يف عدة 
وبالنظر  الحريب.  الرأس  ونظام  واملالحة،  املدى، 
إىل مدى الصاروخ الذي يتجاوز 500 كم، فيمكن 
الصاروخ  بإطالق  تسمح  بطريقة  املهام  تخطيط 
للطائرة  تهديداً  تشكل  منطقة  أي  خارج  من 
وأنظمة  الجوي(.  الدفاع  أنظمة  )مثل  والطاقم 
للطائرة  تهديداً  تشكل  ال  هذه  الجوي  الدفاع 
أثناء طيانه  والطاقم فحسب، بل لصاروخ كروز 
أيضاً. فإذا تم اكتشاف صاروخ كروز وتم االشتباك 
املمكن  فمن  الجوي،  الدفاع  نظام  قبل  من  به 
تفادي  يتم  أن  الواجب  ومن  إسقاطه.  يتم  أن 
االسرتاتيجية،  األسلحة  منظومة  إىل  بالنسبة  ذلك 
التهديد  لهذا  التصدي  املصّنعني  معظم  ويحاول 

من خالل املقطع الراداري للصاروخ.
الرادار الحديثة  ولألسف  حال دون ذلك أنظمة 
بتفادي  ذلك   Taurus وتواجه  تطوراً.  واألكرث 
اكتشافها من قبل الرادار عىل خط الرؤية املبارش 
منخفض  مستوى  عىل  الطيان  خالل  من  وذلك 
للغاية، باستخدام البيئة كغطاء )مثالً، باالستفادة 
من الوديان والجبال كغطاء حاجب(. وهذا ممكن 
ونظام  القوي  املروحي  التوربيني  للمحرك  نظراً 
)نظام  فيه  االستشعار  وأنظمة  الدقيق  املالحة 
ومقياس  إس،  يب  جي   – العاملي  املواقع  تحديد 
تحت  باألشعة  البحث  ونظام  الراداري،  االرتفاع 
تحت  باألشعة  البحث  نظام  ويعترب  الحمراء(. 
باإلضافة إىل نظام جي  الحمراء بصورة خاصة – 
يب إس – السبب وراء الدقة أثناء الهجوم النهايئ، 
حيث يتم االستفادة من خاصية التعرف اآليل عىل 
وأخياً  األرض(.  فوق  األهداف  )لدحر  األهداف 
القوي  الرديف  الحريب  الرأس  هناك  آخراً،  وليس 

لتحييد  خصيصاً  واملصمم  كغ،   48 وزنه  البالغ 
األهداف العالية األهمية بواسطة االخرتاق )مثالً: 
مواقع الدفاع الجوي، أو املركبات الطرية الغطاء 
إىل  بالنظر  فإنه  وبالتايل،  املكشوفة(.  املناطق  يف 
بينها،  والجمع  أعاله  املذكورة  وامليزات  الخواص 
عىل   Taurus منظومة  تفوق  سبب  لدينا  يتضح 
األسلحة األخرى، وأيضاً السبب الذي يجعلنا حالياً 
حول  مهتمني  عمالء  عدة  مع  محادثات  نجري 

العامل.

مـــا هـــو األمـــر الخـــاص الـــذي 
يميز الصاعق الحســـاس ألماكن 
الفـــراغ  void-sensing fuze  في 

منظومة Taurus؟
Tau-  تتمثل األداء الفريد الذي تتميز به منظومة
rus يف أنه “يعّد” الطبقات من خالل اإلحساس 
طابق  لكل  الخرسانة  طبقات  بني  الفراغ  بأماكن 
)مثالً: يف املالجئ(. وهذا ميّكن رأس القذيفة من 
االنفجار يف مستوى محدد مسبقاً حتى إن كانت 
املواصفات الدقيقة للخرسانة غي معروفة. وهذا 
بصواعق  املجهزة  األخرى  األسلحة  يف  مستحيل 

صدمية أو موقوتة.

كيف يجعل استقاللية نظام جي 
بي إس المنظومة أكثر كفاءة؟

يعترب نظام جي يب إس جزءاً من نظام املالحة يف 
املستشعرات  هذه  وتستخدم   .Taurus منظومة 
املالحة  نظام  لتحديث  دائم  بشكل  الثالثة 
بشكل  الثالثة  املستشعرات  هذه  الوتستخدم 
 INS دائم لتحديث نظام املالحة بالقصور الذايت
إشارة  كانت  حال  ويف  طيانه.  أثناء  الصاروخ  يف 
نظام جي يب إس مفقودة أو تعرضت للتشويش 
ميتلك   INS الذايت  بالقصور  املالحة  نظام  فإن 

تحقيق  أجل  من  آخرين  عاملني  مستشعرين 
مالحة دقيقة عىل نحو متميز من لحظة اإلطالق 
النظام املالحي املسمى  الهدف. وهذا  إىل إصابة 
البيانات  ويعطي  نوعه،  من  فريد   TRITEC
ما  غالباً  التي  األنظمة  مع  باملقارنة  الفائضة 

تسخدم مستشعرين فقط.

كيف يساعد المفهوم المعياري 
المرن علـــى إدخال التحســـينات 

المستقبلية؟
والتطوير  التصميم  أثناء  املعياري  املفهوم  ظهر 
للسامح ألنواع مختلفة من الحموالت يف الهيكل 
حجيات  من  أساساً  الهيكل  ويتكون  نفسه. 
الفرعية  األنظمة  جميع  عىل  تحتوي  متبادلة 
وتسمح  الوقود.  ذلك  يف  مبا  الصاروخ،  ومكونات 
بتكييف  لنا  والتغيي  التبديل  قابلية  أو  املعيارية 
املستشعرات  )مثل  القادمة  للمتطلبات  الصاروخ 
املطورة أو استخدام متطلبات محددة( أو القيود 
عىل  قيود  مع  للطائرات  األقرص  الصاروخ  )مثل 

سعة الحمولة(.

الصاروخيـــة  المنظومـــة  هـــل 
خاصـــة   TAURUS KEPD 350E
من حيث تميزهـــا بمدى يزيد عن 

5000 كم؟
الصعيد  عىل  األخرى  املتاحة  فاألنظمة  نعم. 
)معظمها  املدى  من  مجردة  ليست  العاملي 
ميتلك نصف املدى(، ولكنها متلك قدرة محدودة 
عند  الهدف  وتفتيت  التشظية  أو  االخرتاق  عىل 
أو  )الدقة  الدقيقة  باملالحة  تتمتع  وال  االرتطام، 
TAU- الصاروخية للمنظومة   ) الصاروخ    ققاء 

.RUS KEPD 350E
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الجديد منوذجا مؤقتا يجمع بني  النموذج  ويعترب 

الحالية   Su-30MK املقاتلة  الطائرة  مواصفات 

الخامس.  الجيل  من  املقاتلة  املستقبل  وطائرات 

األدوار  املتعددة   Su-35 املقاتلة  الطائرة  وتعترب 

طائرة مقاتلة متقدمة تستمد تصميمها من تصميم 

شقيقتها Su-27. وتتمتع الطائرة املقاتلة إس يو-

املناورة  عىل  هائلة  بقدرة  األدوار  املتعددة   35

وباإلضافة إىل زاوية هجوم عالية. والطائرة مجهزة 

بأنظمة تسلح عالية القدرة من أجل منح الطائرة 

الجوي  االاشتباك  عىل  استثنائية  قدرات  الجديدة 

القصوى  الرسعة  وتصل  املعادية.  الطائرات  مع 

للطائرة إىل 2,390 كيلومرتا يف الساعة أو ما يعادل 

2,25 ماخ.

طائرة جديدة تحمل اسما قديما
تحمل الطائرة املقاتلة Su-35 املتعددة األدوار اسام 

تجاريا معروفا يف عامل الطيان العسكري منذ فرتة 

طويلة. ومنذ عام 1992 جرى عرض نسخو التصدير 

بناءا  بناؤها  تم  )التي   Su-27 املقاتلة الطائرة  من 

عىل طلب سالح الجو الرويس( يف املعارض الجوية 

العاملية. ومنذ بداية األلفية الثالثة، ظلت الطائرات 

املقاتلة Su-35 اسام مستدميا عىل مناقصات سالحي 

منتصف  ومع  واليوم،  والتشييل،  الكوري  الجوي 

تم طرح مفهوم  الثالثة،  األلفية  األوىل من  الحقبة 

جديد للطائرة املقاتلة Su-27 املعدلة كيل، ومن ثم 

Su-35 املحافظة عىل اسم املقاتلة

فام هو الجديد إذن بالنسبة للطائرة Su-35؟ أوال، 

من املقرر أن تحصل الطائرة عىل هيكل جوي أكرث 

تطورا، األمر الذي من شأنه أن يطيل العمر االفرتايض 

للطائرة بدرجة كبية إىل 6000 ساعة طيان طول 

ذلك،  عىل  عالوة  عاما.   30 البالغة  خدمتها  مدة 

للطائرة  اختبار  أول  إجراء  من  طويلة  فرتة  وقبل 

زيادة فرتة  تم  الجديدة عليها،  التعديالت  وإدخال 

ما بني اإلصالحات إىل 1,500 ساعة أو ما يعادل عرش 

سنوات يف عمر الطائرة.

أما فيام يتعلق بالشكل اإليرودينامييك )اإلنسيايب( 

 ،Su-27 شقيقتها   Su-35 الطائرة  تشبه  للطائرة، 

تحمل  لن   ،Su-30MKI الطائرة  بخالف  ولكنها، 

الثالث  القنوات  كافة  ستحصل  فيام  كنار،  زعانف 

الحاجة  دون  فيها  الكهريب  التحكم  إمكانية  عىل 

الطائرة المقاتلة Su-35 المتعددة األدوار 
تدشن عقدا جديدا من 

المقاتالت الفائقة القدرة

 Su-35 مع اقتراب موعد تسليم الطائرة المقاتلة
المتعددة األدوار، وهي طائرة من الجيل ما  بعد الرابع 

التي تستخدم تقنيات الجيل الخامس، خالل العقد القادم 
تعلق الطائرة المقاتلة سوخوي آماال عريضة على 

 Su-35 طرح هذا النموذج المتطور من الطائرة المقاتلة
المتعددة األدوار في سوق المقاالت العالمية.
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أرشف  وقد  ميكانيكية.  أسالك  أي  استخدام  إىل 

البحوث  “هيئة  الجديد  التحكم  نظام  تطوير  عىل 

موسكو،  ومقرها  الروسية،   MNPK واإلنتاج” 

ألداء  النظام  هذا  استخدام  املمكن  من  وسيكون 

مثل  واحد  آن  يف  املختلفة  لألنظمة  وظائف  عدة 

نظام التحكم عن بعد والتحكم اآليل ونظام تقليص 

مكابح  ونظام  الجوية  اإلشارات  ونظام  اإلشارات 

العجالت املرتبطة بشاسيه الطائرة، وكل ذلك بهدف 

زيادة قدرة الطيار عىل التعامل مع الطائرة وتنفيذ 

املناورات الجوية الالزمة.

ورغم وجود قالب املكابح الرأيس كأحد الخصائص 

القياسية يف الطائرة املقاتلة Su-27 إال أن االستغناء 

عن هذا القالب يعترب أمرا جديرا باالهتامم واملالحظة 

حيث   ،Su-35 الطائرة  تصميم  لخصائص  بالنسبة 

أصبحت وظائف هذا القالب تتم عن طريق دفة 

قوية، وذلك بعد تقوية شاسيه الطائرة Su-35 من 

الطائرة عند عمليتي  أجل املساهمة يف دعم وزن 

اإلقالع والهبوط. وأصبح لدى كريس التحميل األمامي 

عجلتان، بينام جاءت خاصية التخفي بعيدا عن أعني 

أجهزة الرادار املحسنة لتقلل االنعكاسات الصادرة 

عن الطائرة Su-35 عند استخدام املوجات الالسلكية 

“إكس” وبزاوية ±60°

Su-35 قلب« الطائرة«

فارق مهم آخر يجعل الطائرة Su-35 مختلفة عن 

سابقاتها من عائلة Su-27 هو أن الطائرة الجديدة 

تستخدم محركات 117S الجديدة التي طورتها هيئة 

مصدر  دفع  قوة  لزيادة  واإلنتاج  للبحوث   NPO

الطاقة. أما فيام يتعلق بالخصائص الهندسية  فإن 

AL- 117 يقدم محركات اإلنتاجS منوذج محركات

31F املعدلة بدرجة كبية التي تطبق تقنيات الجيل 

الخامس، وهي تستخدم مروحة جديدة وتوربينات 

عالية ومنخفضة القوة ونظام تحكم رقمي مبتكر.

وقدتم اتخاذ الخطوات املناسبة من أجل استخدام 

فوهة عزم توجيهية مع وظيفة املحركات الخاصة، 

األمر الذي يزيد قوة العزم بنسبة %16 إىل أكي من 

14,500 كيلوجرام فورس kgf ويف وضعية االستغناء 

كيلوجرام   8,800 إىل  العزم  قوة  تصل  املوقد  عن 

فورس kgf، مقارنة مبحركات AL-31F املستخدمة 

حاليا، كام ستزيد قدرات الطائرة وإمكانياتها بدرجة 

و 2,7 مرة. عالوة عىل  بني 2  يرتاوح  كبية مبعدل 

إىل  اإلصالحات من 500  بني  ما  فرتة  ذلك، ستمتد 

1,500 ساعة ألن مدة التشغيل قبل إجراء العمرة 

املدة  سترتاوح  فيام  ساعة،   1,500 ستكون  األوىل 

املقررة بني 1,500 و 4,000 ساعة.

مدينة  ومقرها  املحركات”  بناء  “هيئة  وستتقاسم 

ومقرها  واإلنتاج  للبحوث   NPO وهيئة  “يوفا”- 

 ،117S املحركات  إنتاج  عملية  ريبنسك-  مدينة 

املحركات  إنتاج من هذه  أول  تسليم  بالفعل  وتم 

عىل  الالزمة  االحتبارات  إلجراء   KnAAPO إىل 

تجريبية من طراز Su-35، وجرى هذا  أول طائرة 

التسليم يف مطلع عام 2007.

أنظمة مجوقلة جديدة
فتتلخص   Su-35 الطائرة بها  تتمتع  ميزة  أهم  أما 

يف إمكانية استخدام مجموعة جديدة من األنظمة 

املعلومات”  إدارة  “نظام  جنب  إىل  جنبا  املجوقلة 

الذي يحتل موقع القلب داخل الطائرة. وتستخدم 

هذه التقنية أنظمة عملية ولوجستية ومعلوماتية 

وبرمجية ثانوية وتقوم بدمجها معا يف جهاز واحد 

الطاقم  بني  املطلوب  التفاعل  تحقيق  لضامن 

الجوي واألنظمة. ويحتوي “نظام إدارة املعلومات” 

تبادلية  وأجهزة  مركزيني  رقميني  حاسوبني  عىل 

نظام  وجود  إىل  باإلضافة   devices ومعلوماتية 

تعيني اإلشارات الذي جرى بناؤه اعتامدا عىل وجود 

“مقصورة قيادة زجاجية بالكامل”.

القيادة  ويوجد يف منتصف مجموعة أنظمة قمرة 

ملونتان  عرض  شاشتا   Su-35 بالطائرة  الخاصة 

متعددتا األغراض وتعمالن بالكريستال السائل من 

نوع MFI، وتحتويان يف داخلهام عىل جهاز معالجة 

وضوح  بنسبة  بوصة(   15( بوصة   X12   9 مقاس 

الوظئاف  متعددة  ولوحة  بيكسل   X 1050 1400

للعرض كام  معالجة  داخلها عىل جهاو  تحتوي يف 

عرض  شاشة  عىل  إليها  املشار  املجموعة  تحتوي 

الزجاج األمامي  تلسكوبية ذات زاوية واسعة عىل 

الستقبال  اإلشارات  وتعيني  ملراقبة  ولوحة  للطائرة 

والرقمية  البيانية  املعلومات  وإنتاج  وتجهيز 

واأللفبائية والرمزية يف وضعية النوافذ املتعددة. كام 

تعرض املجموعة أيضا املعلومات املتلفزة الزاردة من 

أنظمة االستشعار التليفزيونية املجوقلة، ووضع رمز 

رقمي وألفبايئ ورمزي لها.

املتعددة  العرض  شاشة  تقوم  ذلك،  عىل  عالوة 

السائل  بالكريستال  تعمل  التي   MFI األغراض 

بصورة  الفيديوية  اإلشارات  وبث  وإنتاج  بعرض 

رقمية إىل وحدة التسجيل الفيديوي. وتظهر اللوحة 

املتعددة األغراض، التي تحتوي يف داخلها عىل جهاز 

معالجة للعرض، املعلومات والتعليامت واألوامر عن 

أي وقت من وقت  األزرار يف  الضغط عىل  طريق 

الرحلة. كام يقوم جهاز املعالجة املشار إليه بتهيئة 

شاشة العرض التلسكوبية املجوقلة ملراقبة األجواء 

املعلومات عن طريق  تجهيز  ويتم  الطائرة.  خارج 

إشارات التحكم بزاوية رؤية X 30 20 درجة.

شاشات  عىل  املوجود  األزرار  صف  جانب  وإىل 

العرض املتعددة الوظائف، يتم التحكم يف األنظمة 

واألسلحة املجوقلة داخل مقصورة القيادة الجديدة 

للطائرة Su-35 عن طريق األزرار واملفاتيح املوجودة 

يف  التحكم  وأذرعة  الطائرة  يف  التحكم  عصا  عىل 

املحركات. وبذلك يكون مفهوم  HOTAS قد تحقق 

لشاشات  بالنسبة  أما  الطائرة.  هذه  إىل  بالنسبة 
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الخاصة  األخرى  املالحية  األنظمة  وبعض  العرض 

ل  التابعة  والرشكات  طورها  فقد   Su-35 بالطائرة

“هيئة البحوث واإلنتاج”.

مصفوفة هوائي “العين 
واألذن” المثالية

نظام  قلب  يف  الرادار  ملراقبة  جديد  نظام  يوجد 

هوايئ  مصفوفة  وجود  مع   Su-35 للطائرة  التسلح 

مرحلية )Irbis-E( التي تتمتع مبجموعة فريدة من 

النظام  ويحتوي  األهداف.  برصد  املتعلقة  القدرات 

“إكس”  باملوجة  يعمل  الوظائف  رادار متعدد  عىل 

مع مصفوفة هوايئ مرحلية سلبية مثبتة عىل وحدة 

هيدروليكية من خطوتني من تصميم وتطوير معهد 

األنظمة  وإنتاج  للبحوث    VV Tikhomirov

استخدام  طريق  املسحاعن  بعملية  الهوايئ  ويقوم 

أشعة ميكن التحكم فيها إلكرتونيا، بينام تكون زاوية 

االرتفاع داخل القطاعات أقل من 60 درجة. باإلضافة 

إىل ذلك، تقوم الوحدة اإللكرتو - هيدروليكية بإدارة 

 azimuth إىل 60 درجة يف وضع ميكانيكيا  الهوائ 

وإىل 120 درجة يف وضع roll وعن طريق استخدام 

اإلضايف  امليكانييك  والتحريك  اإللكرتوين  التحكم 

للهوايئ يزداد الحد األقىص لزاوية اإلنحراف إىل 120 

درجة.

ويستطيع نظام مراقبة الرادار Irbis-E رصد وتتبع 

30 هدف جوي، مع الحفاظ عىل استمرارية عملية 

املراقبة الجوية واالشتباك مع 8 أهداف معادية. كام 

يستطيع النظام أيضا رصد واختيار وتتبع 4 أهداف 

أرضية من عىل مدى يصل إىل 400 كيلومرتا دون 

عالوة  الجوي.  املجال  ملراقبة  التوقف  إىل  الحاجة 

رصد   Irbis-E الرادار  نظام  يستطيع  ذلك،  عىل 

األهداف الجوية مبقطع عريض يصل إىل ثالثة أمتار 

مربعة بشكل مبارش ومن عىل بعد 400 كيلومرتا.

وإمكانيات  بقدرات   Irbis-E الرادار  نظام  ويتمتع 

صعيد  عىل  عمالقة  خطوة  ويجسد  بكثي،  أفضل 

تحسني أجهزة الرادار ذات مصفوفة الهوايئ املرحلية 

السلبية. كام أن لديه موجة تردد  تشغييل واسعة 

مبعدل الضعف تزداد من 70 درجة إىل 1200 درجة  

 azimuth وضع  يف  الهدف  وتتبع  رصد  منطقة  يف 

وزيادة املدى الفعال بدرجة كبيؤبرة مبعدل يرتاوح 

تحسني  إىل  باإلضافة  ونصف،  ومرتني  مرتني  بني 

القدرات الخاصة مبنع التشويش وغيها. وهنا، يشبه 

نظام الرادار Irbis-E مثيله من أفضل أجهزة الرادار 

أجهزة  األداء عىل  من حيث  يتفوق  وهو  األجنبية، 

الرادار األمريكية والغربية واألوروبية التي تستخدم 

مصفوفة الهوايئ املرحلية السلبية .

  VV Tikhomirov ومن الجدير بالذكر أن معهد

للبحوث وإنتاج األنظمة يعكف عىل تطوير نظام 

نجحت  وقد   ،2004 عام  منذ   Irbis-E الرادار 

الالزمة،  االختبارات  اجتياز  يف  الهندسية  النامذج 

الطائر  املخترب  النامذج  هذه  أول  بوضع  عجل  ما 

وقد  الطيان.  الختبارات  تخضع  يك   Su-30MK2

مبعهد   2007 عام  مطلع  يف  األوىل  الرحلة  جرت 

عرض  تم  حيثي  الطيان  الختبارات   Gromov

يف  الجديد  للرادار  املتفوق  األداء  إلظهار  املخترب 

وضع التشغيل جو – أرض.

قدرات  حسب الطلب لالتصاالت 
والتسلح

للمالحة  متطورة  بأجهزة   Su-35 الطائرة  تتمتع 

واالتصاالت الالسلكية باإلضافة إىل األانظمة املجوقلة 

الجديدة األخرى مثل األنظمة املسؤولة عن تشغيل 

اإلجراءات  انظمة  عىل  عالوة  املقاتلة،  الطائرات 

اإللكرتونية املضادة الفعالة. وتأيت تلك األنظمة تبعا 

لطلب العميل، ويتم إلحاقها بأنظمة تشويش نوعية 

يحددها كل عميل.

أيضا  املنتظر  من  املجوقلة،  األسلحة  إىل  باإلضافة 

أن يتم تجهيز الطائرة Su-30MK الحديثة بأنواع 

أرض   – وجو  جو   – جو  الصواريخ  من  جديدة 

املوجهة مثل الصواريخ البعيدة املدى. ويصل الحد 

األقىص لوزن األسلحة يف الطائرة Su-35 إىل 8,000 

كيلوجراما، وميكن وضعها يف 12 محطة تسلح.

الخصائص العامة

الطاقم الجوي: 1	 

طول الطائرة: 21,9 مرتا	 

طول الجناح: 15,3 مرتا	 

ارتفاع الطائرة: 5,9 أمتار	 

مساحة الجناح: 62 مرتا مربعا	 

وزن الطائرة وهي فارغة: 18,400 	 

كيلوجراما

تحميلها: 	  بكامل  الطائرة  وزن 

وقود  بكمية  كيلوجراما   25,300

داخيل تعادل 50%

عند 	  الطائرة  لوزن  األقىص  الحد 

اإلقالع: 34,500 كيلوجراما

كمية الوقود الداخيل: 11,500 	 

توربينيان 	  محركان  الطاقة:  مصدر 

Saturn AL-41F1S من نوع

عقدة 	   86,3 الجاف:  الدفع  قوة 

بحرية

 	 142 الحق:  بحارق  الدفع   قوة 

عقدة بحرية لكل محرك

الرسعة القصوى: 2,390 كيلومرتا يف 	 

الساعة أي ما يعادل 2,25 ماخ

البحر: 1,13 	  عند مستوى  الرسعة 

ماخ
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يتم عادة تعريف القوة الوطنية 
بأنها قدرات عسكرية أو اقتصادية 

أو دبلوماسية أو )معلومات( 
ثقافية، غير أن أحد أشكال القوة 

التقليدية، وهي الطاقة النووية، 
تحتل مكانًا مهمًا وفريدًا على 

المسرح العالمي. 

بأن  املزروعي،  سهيل  الطاقة،  وزير  رصح  وقد 
العربية  اإلمارات  بدولة  النووية  املفاعالت  أول 
بهدف  القادم،  العام  يف  تشغيله  سيبدأ  املتحدة 
من طاقتنا بحلول عام  تقريباً  إنتاج نسبة 30% 
2021، ومينح الدخول يف عضوية النادي النووي 
الوطن متيزاً. وسوف يتطلب  التحضي للتشغيل يف 
"براكة" تفكياً اسرتاتيجياً خالقاً وترتيبات محكمة 
األمرين   كال  إىل  الحاجة  تدعو  وسوف  للسالمة، 
العربية  اإلمارات  دولة  حصول  أن  من  للتأكد 
املنطقة  أمن  يعزز  النووية  الطاقة  عىل  املتحدة 

بدالً من زيادة الخطر االسرتاتيجي فحسب. 
السالمة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تعرّف 
مناسبة،  تشغيل  ظروف  “تحقيق  بأنها  النووية 
التخفيف من عواقب  ومنع وقوع الحوادث، أو 
الحوادث، بحيث يؤدي ذلك إىل حامية العاملني 
اإلشعاع  مخاطر  من  والبيئة  الشعب  وعامة 
بأنه  النووي  األمن  تعرّف  كذلك  الفادحة”. 
ألعامل  واالستجابة  عن،  والكشف  من،  “الوقاية 
به  املرصح  غي  الدخول  أو  التخريب  أو  الرسقة 
األعامل  من  ذلك  غي  أو  املرشوع  غي  النقل  أو 
مواد  أو  نووية  مواد  عىل  تنطوي  التي  الضارة 
مشعة أخرى أو املرافق املرتبطة بها”. ويف الوقت 
الذي يبدأ فيه تشغيل منشأة الطاقة النووية يف 
براكة يف العام املقبل، يتعني عىل دولة اإلمارات 
السالمة  مسألتَْي  مع  التعامل  املتحدة  العربية 
من  مختلفة  أنواعا  يتطلب  وكالهام  واألمن؛ 

التفكي.
املفاعالت  أنظمة  أعطال  أن  يف  شك  من  وما 
النووية املعقدة والفائقة التقنية اليوم هي أكرث 
ال  إذ  األرض؛  وجه  عىل  تحدياً  التصميم  مشاكل 
ميكن تفادي الحوادث املعقدة واملتعددة األسباب 
استرشافها واالستعداد  الرضوري  والعوامل، ومن 
لها. وكذلك فإن تعقيدات محطة الطاقة النووية 
استعاملها لفرتات زمنية طويلة  تزداد من خالل 
جداً. فقد تستغرق الفرتة من بداية إنشائها حتى 
النفايات املشعة قرناً  من  نهائياً  التخلص  مرحلة 
الرهيبة أصبحت  كارثة فوكوشيام  أكرث. ومنذ  أو 
تساور بعض الناس الشكوك فيام إذا كان بإمكان 
حتى دولة متقدمة السيطرة عىل السالمة واألمن 
النوويني عىل السواء، وهذا يعطي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة فرصة لوضع معيار عاملي جديد 

تحديات وطنية: سالمة وأمن الطاقة النووية

بقلم : د. جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية

john.ballard@ndc.ac.ae

بني الدول النووية.
عىل  النووية  للرقابة  االتحادية  الهيئة  عملت 
براكة،  داخل  الشاملة  السالمة  تدابي  ضامن 
تشكل  الخارجية  التهديدات  تظل  قد  لكن 
تحدياً. فالسيناريوهات الكارثية - مثل الهجامت 
الجيولوجية  والكوارث  والتخريب  اإلرهابية 
والهجامت اإللكرتونية - تقلق املسؤولني النوويني 
يف جميع أنحاء العامل. وقد اتخذت دولة اإلمارات 
املخاطر،  للحد من  تدابي مثىل  املتحدة  العربية 
من  أكرث  يقظة  عىل  تبقى  أن  لها  بد  ال  ولكن 
املسلحة  القوات  تحتاج  مىض. وسوف  وقت  أي 
ووزارة الداخلية والعديد من الجهات الحكومية 
األخرى إىل العمل معاً لضامن األمن الخارجي يف 

املوقع وعىل جميع الطرق املوصلة إليه.
هذا  تستحق  اآلمنة  النووية  الطاقة  أن  شك  ال 
االقتصادیة  الناحيتني  من  مفيدة  فهي  الجهد. 
تعزيز  يف  اآلمن  استخدامھا  ويسهم  والتقنیة، 
سمعة دولة اإلمارات العربیة املتحدة ورفعها إلی 
اإلمارات  استضافت دولة  املستویات. وقد  أعلی 
العربية املتحدة أول مؤمتر وزاري خليجي دويل 
من نوعه حول الطاقة النووية يف الشهر الجاري 
ملناقشة التحديات املتعلقة بالطاقة النووية، فضالً 
كخطوة  التكنولوجي،  والتقدم  االبتكارات  عن 
أوىل  وهذه خطوة  النووي.  النادي  لدخول  أوىل 
يساعد  وسوف  إرشاقاً.  أكرث  مستقبل  نحو  كربى 
عىل  النوويني  واألمن  للسالمة  الفعال  التوظيف 
السبل للحفاظ  التوترات، وهام أفضل  الحد من 
عىل االستقرار اإلقليمي. وسيتطلب القيام بذلك 
عىل نحو فعال اهتامماً مثالياً بالتفاصيل، وقدرة 
عىل توجيه العالقات املتبادلة األكرث تعقيدا عىل 
كوكب األرض، ولكن القيام بذلك بحكمة سيجعل 
فريد  وضع  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
من نوعه يف املنطقة كنموذج يحتذى به لتنمية 
لدولة  أكرب  ازدهاراً  أيضا  سيضمن  كام  الطاقة، 
اإلمارات العربية املتحدة ما دام األمن والسالمة 

مضمونني.
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ويقول املهندسون يف معمل التطوير واألبحاث أنه 

القنبلة الجديدة أخف وزنا وأكرث  بالرغم من أن 

نحافة إال أنها متلك قوة تدميية أكرب.

عىل  الجديدة  األمريكية  القنبلة  فكرة  وتقوم 

مواد  واستخدام  املعدنية  الحافظة  استبدال 

البعض  بعضها  مع  تتفاعل  ضارة  غي  تفاعلية 

محدثة االنفجار .

املستخدمة  التفاعلية  املواد  تكون  ما  وعادة 

مستقرة ولكنها تطلق كمية هائلة من الطاقة عىل 

تتعرض  عندما  كليهام  أو  انفجار  أو  شكل حرارة 

إىل صدمة مفاجئة مثل االصطدام بهدف.

وتصنف هذه املواد عىل أنها مواد قابلة لالشتعال 

ال  التقليدية  املتفجرات  من  العكس  عىل  وهي 

ميكن تفجيها باستخدام مزود الطاقة.

اقل  التفاعلية  املواد  استخدام  أن  الخرباء  ويقول 

خطورة من املتفجرات التقليدية سواء عند النقل 

أو التخزين ويقول الخرباء العسكريون أن التحكم 

يف زمن وطريقة التفجي ميكن أن يجنب القوات 

اإلصابة  أو  الصديقة  النيان  مخاطر  األمريكية 

بالخطأ. 

وحتى يتمكن املهندسون من تحقيق هذا الهدف 

طريقة  يف  التعديالت  من  عددا  ابتكروا  الصعب 

عمل القنبلة والعالقة بني أجزائها يف أطار برنامج 

الذخائر املتطورة.

ويقول الدكتور جون كورايل كبي مهنديس كفاءة 

واألبحاث  التطوير  معمل  يف  الذخائر  برنامج 

ثالثية  التقنية  استخدام  يف  ميثل  األول  التغي  أن 

ذاتها  القنبلة  داخل  األحامل  بناء  إلعادة  األبعاد 

املعدين  الحافظ  الغالف  داخل  وضعها  من  بدال 

والذي ميثل نحو 50 يف املئة يف املتوسط من وزن 

القنبلة.

ويوضح الدكتور جون أن القنبلة التي يصل وزنها 

األجزاء  كيلوغرام تشكل  املثال 1000  عىل سبيل 

غي املتفجرة نحو 50 ٪ منها، فام تشكل الحمولة 

التفجيية نسبة الـ 50 ٪ الباقية.

ويضيف الدكتور جون الذي عرض منوذجا تجريبيا 

أن  الحقيقية  القنبلة  ثلث  ميثل  البيبي  للقنبلة 

عىل  يعملون  واألبحاث  التطوير  مركز  علامء 

الطباعة  بطريقة  املنتجة  الذخائر  مفهوم  تطوير 

الثالثية األبعاد منذ نحو عرش سنوات.

ويشي الدكتور جون إىل أن أغلب القنابل الخارقة 

معدين  غالف  لديها  األمرييك  الجو  سالح  بحوزة 

حافظ سمكه نحو 2 بوصة مام ال يحد فقط من 

من  هائل  كم  أيضا  يخلق  ولكنه  االنفجار  قوة 

الحطام.

استخدم  معدين  حافظ  غالف  صناعة  من  وبدال 

الطباعة  لطباعة حافظة بطريقة  الصلب  العلامء 

ثالثية األبعاد ما نقل ثقل األحامل الراسية، والتي 

من  لولبي،  نووي  حامض  تركيب  تشبه  أصبحت 

الحافظة إىل القنبلة ذاتها

 Baby القنبلة
تدشن عصر الذخائر 

الذكية  

يطور المهندسون في معمل األبحاث 
التابع لسالح الجو األمريكي الجيل 

المقبل من قنابل جو أرض لتكون أكثر 
قوة تدميرية وأخف وزنا وأكثر نحافة، 

وهو ما يطلقون عليه أسم القنبلة 
.) Baby Bomb(  البيبي

القاذفة يب� 52 تستطيع إحداث قدر مساو من الدمار بتكلفة أقل 

إعداد/ جورج فهمي 
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مضاعفة القوة التدميرية
ميثل التغي الثاين الذي أجراه علامء مركز األبحاث 

والتطوير يف استبدال الفتيل التقليدي يف القنبلة 

االنفجار  التفاعالت وحدوث  ببدء  يسمح  والذي 

بحيث أصبح محفورا وموزعا داخل القنبلة ذاتها، 

ويعني هذا التغيي أن مصدر تزويد مفجر القنبلة 

من  مختلفة  مناطق  يف  موزعا  أصبح  بالطاقة 

القنبلة ما يرفع من القدرة عىل النجاة.

ويقول الدكتور جون أن الطريقة املستخدمة حاليا 

الخارقة  القنابل  يف   )Fuze(الطاقة مزود  لتثبيت 

تحد من القدرة التفجيية للقنبلة، مشياً إىل أن 

والذي  الحافظ  الغالف  عن  الطاقة  مزود  فصل 

يصنع أيضا بطريقة الطباعة الثالثية مرونة كبية 

ليس فقط فيام يتعلق بتوقيت إلقاء القنبلة، وإمنا 

أيضا يف طريقة إلقاء القنبلة.

للقنبلة  سمح  التعديل  هذا  فإن  أدق  وبعبارة 

املحمية  التحصينات  تخرتق  بأن  الجديدة 

بعكس  تنفجر  أن  قبل  املسلحة  بالخرسانة 

انفجار  إىل  تؤدي  كانت  التي  التقليدية  الطريقة 

القنبلة لحظة ارتطامها بالخرسانة والذي يحد من 

قدرتها التفجيية .

القوة  نسق  تغيي  أن  إىل  جون  الدكتور  ويشي 

سيكون  انه  يعني  القنبلة  داخل  التدميية 

تقليصها  أو  التدميية  القوة  زيادة  باإلمكان 

حسب االحتياجات يف مرسح العمليات، وبعبارة 

أدق التحكم يف حجم الدمار  الناتج ما يعني أن 

حجم القنبلة ذاتها مل يعد مهامً.

املوجودة  القاذفات  أن  إىل  جون  الدكتور  ويشي 

تخفيف  إىل  تحتاج  األمريكية  القوات  بحوزة 

الوزن لزيادة رسعتها وقدرتها عىل املناورة، وهذا 

يعني أن هناك رضورة ملحة الن تكون الذخائر 

والقذائف أصغر حجام.

يستهدف  املرشوع  أن  إىل  جون  الدكتور  ويلفت 

خفض الوزن بنسبة 50 ٪ وزيادة القدرة التدميية 

خمسة أضعاف.

رمز القوة األمريكية
يف 13 ابريل عام 2017 ألقت طائرة عسكرية من 

طراز  “MC 130 -E” تابعة لسالح الجو األمرييك 

 43BLU-( Massive Ordnance Air( القنبلة 

Blast )MOAB(( وهي قنبلة أرض جو تقليدية 

فيها  تتحصن  التي  الجبلية  الكهوف  شبكة  عىل  

نانجارهار يف  إقليم  عصابات داعش اإلرهابية يف 

أم  باسم  وقتها  عرف  ما  وهو  أفغانستان  رشق 

القنابل. 

قنبلة   15 نحو  األمريكية  الجوية  القوات  ومتلك 

نحو  القنبلة  وتزن   )MOAB( نوع  من  فقط 

فيها هذا  أول مرة يستخدم  21600 رطل، وهي 

النوع من القنابل يف العمليات القتالية.

وينظر العسكريون عىل نطاق واسع إىل استخدام 

هذه القنبلة يف أفغانستان والتي أدت إىل مرصع 

القوة  عن  تعبيا  أنه  عىل  داعش  من   94 نحو 

العسكرية التي متلكها الواليات املتحدة.

ويشي العسكريون إىل أن استخدام هذا النوع من 

القنابل يف أفغانستان كان رسالة عسكرية موجهة 

للخصوم اآلخرين للواليات املتحدة وبصفة خاصة 

كوريا الشاملية وإيران.

ظل  يف  خاصة  أهمية  النقطة  هذه  وتكتسب 

الرئيس  إدارة  يف  األمريكيني  العسكريني  رغبة 

دونالد ترامب يف نرش أسلحة أكرث فتكا حتى دون 

 أم القنابل استخدمت الول مرة يف العمليات القتالية 
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الرجوع للرئيس ترامب.

أن  إال  القنبلة  الستخدام  الحاسمة  النتائج  ورغم 

الكثي من التساؤالت تثور حول إمكانية استخدام 

ذلك،  عىل  املرتتبة  والتكلفة  املستقبل  يف  القنبلة 

حيث تصل تكلفة القنبلة الواحدة إىل 170 ألف 

دوالر، وهو مبلغ باهظ خاصة إذا ما قيس بحجم 

القوة التدميية التي تولدها .

ويشي الخرباء إىل أن نفس القوة التدميية ورمبا 

أكرث منها ميكن الحصول عليها باستخدام املقاتلة 

»B-52 “ خاصة وان قنبلة أم القنابل صنعت عام 

2001، وتحتاج إىل أجزاء ومكونات كثية لصنعها، 

هذا  من  األمريكية  القوات  مخزون  من  يحد  ما 

النوع من الذخائر .

أن  إىل  األمريكيني  العسكريني  من  جانب  وينظر 

منها  أكرث  النفيس  للتأثي  أداة  باعتبارها  القنابل 

 ، األمريكية  للقوات  القتالية  االحتياجات  لتلبية 

ويف املقابل يرفض خرباء مركز التطوير واألبحاث 

املقارنة بني القنبلة البيبي وبني أم القنابل.

كفاءة التدمير
الهوايئ  االنفجار  فئة  إىل   Baby القنبلة  تنتمي 

واملتوسطة  الصغية  األهداف  وتستهدف 

عىل  أيضا  قادرة  ولكنها  الكهوف  مثل  السطحية 

بالخرسانة  املحمية  العميقة  التحصينات  اخرتاق 

املسلحة.

ويصل وزن القنبلة البيبي إىل 22 ألف رطل، فيام 

وهذا  رطل  ألف   33 إىل  القنابل  أم  وزن  يصل 

القوات  بحوزة  نووية  غي  قنبلة  أكرب  أنها  يعني 

األمريكية.

ولكن من الناحية الفنية فان وزن املتفجرات يف 

ما  إي  فقط  رطل  ألف   18 إىل  يصل  القنابل  أم 

من  طن  ألف   11 لنحو  التفجيية  القوة  يعادل 

. )TNT( مادة

ومن غي املعروف حتى اآلن ما هو نظام التوجيه 

إىل  الوصول  يف  البيبي  القنبلة  ستستخدمه  الذي 

من  تلقي  التي   ))GBU -43 فالقنبلة  أهدافها 

يف  زعانف  تستخدم  العسكري  الشحن  طائرات 

قنبلة)  تستخدم  حني  يف  أهدافها  إىل  الوصول 

GBU-57( أنظمة التمركز الكوين وميكن إطالقها 

.)B-52( من القاذفات

ورغم قلة املعلومات إال أن وزارة الدفاع األمريكية 

تعاقدت مع رشكة داينتكس لتطوير تقنية شبكة 

الزعانف لتتيح إمكانية التحكم يف الزعانف بدقة 

واملناورة بالقنبلة البيبي حتى مسافة مثانية أمتار 

فقط قبل اصطدامها بالهدف.

ورغم أن تطوير القنبلة البيبي يعتمد عىل النتائج 

القنابل إال  التي أجريت سابقا عىل أم  واألبحاث 

واقع  يف  القنابل  أم  الن  صعبا  سيكون  األمر  أن 

املعروف،  باملعنى  برنامجا عسكريا  تكن  األمر مل 

يف  كانت  وإمنا  التكلفة،  حساب  ميكن  بحيث 

الواقع محاولة متعجلة إليجاد حل رسيع ملواجهة 

يكن  ومل  أفغانستان،  يف  العسكري  املوقف 

يتجاوز  القنبلة  صنع  يف  األمريكية  القوات  دور 

يف  املستخدمة  العديدة  للتقنيات  املكامل  دور 

تصنيعها.

وهذا يعني أن الكثي من األجزاء واملكونات التي 

متاحة  تعد  مل  القنابل  أم  صنع  يف  استخدمت 

ما  حداثة  أكرث  أخرى  ومكونات  أجزاء  وظهرت 

يجعل تقدير التكلفة شبه مستحيل.

ويشي تود هاريسون الباحث يف مركز الدراسات 

إنتاج  أن  إىل  واشنطن  يف  والدولية  اإلسرتاتجية 

عميل  غي  القنابل  أم  إىل  استنادا  البيبي  القنبلة 

الطلب  وأن  خاصة  الصفر،  من  البدء  يعني  ألنه 

علبيها سيكون محدودا جدا ما يعني ان التكلفة 

ستكون مرتفعة.

ويوضح هاريسون أن نرش هذا النوع من القنابل 

نوع من الردع النفيس  للعدو للتأثي عىل  قراراته.

يف  العسكرية  األبحاث  مدير  بايك  جون  ويشي 

مؤسسة غلوبال سيكيوريت إىل أن التفكي الجديد 

يقوم عىل الوزن األصغر والقدرة التدميية األكرب 

والقوة  التفجي  زمن  يف  التحكم  عىل  والقدرة 

التفجيية الناتجة.

سباق القنابل
الدولة  ليست  املتحدة  الواليات  فان  الواقع  ويف 

القادم  الجيل  تطوير  عىل  تعمل  التي  الوحيدة 

من القنابل فروسيا بدأت بالفعل يف تطوير جيل 

متطور  مزود  عىل  يعتمد  القنابل   من  جديد 

للطاقة مينح القنبلة قطر تدميي أكرب عرب التحكم 

يف التوقيت املثايل النفجار القنبلة حتى ال تكون 

قد انفجرت قبل اجتياز مرحلة االخرتاق .

تفوق قوتها  قنبلة  الرويس ميتلك  الجيش  وميتلك 

أم القنابل األميكية بأربعة أضعاف.

وبينام تزن »أم القنابل« 21600 رطال، فإن القنبلة 

تزن  القنابل«  »أبو  عليها  أطلق  التي  الروسية 

من  كلغم   44 تحمل  لكنها  رطال،   15560 فقط 

مادة »TNT« شديدة االنفجار، أي أربع أضعاف 

يف  يشء  أي  محو  عىل  وقادرة  األميكية،  نظيتها 

التي  تلك  مبرتني  تفوق  والتي  االنفجار  منطقة 

تسببها القنبلة األميكية.

املباين  تدمي  كذلك عىل  قادرة  الروسية  والقنبلة 

والتسبب بانفجارات ضخمة وتوابع.

عام  القنبلة  الروسية  الجوية  القوات  واختربت 

2007، وكانت درجة الحرارة الناتجة عن االنفجار 

ضعفي ما تسببه »أم القنابل«.

نطاق  عىل  الروس  يتداولها  التي  البيانات  ورغم 

واسع بشأن »أبو القنابل«، فإنه ال توجد أي صورة 

لها ما دفع محليل وزارة الدفاع األميكية للتساؤل 

بشأن قوتها وحجمها، وإن كان ذلك صحيحا فإنها 

ستكون أكرب سالح غي نووي يف العامل.

قوة االنفجار الناتج عن القنبلة تغطي مئات االمتار 
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لعبت الهجرة أدوارا حضارية 
كبرى على مّر العصور؛ من حيث 
إسهامها في تالقح الثقافات 

وتبادل المعارف والعلوم وانتشار 
األديان.. وبفعل الظاهرة؛ تمكنت 

أوروبا من تجاوز آثار الّدمار 
الذي أصابها في أعقاب الحرب 

العالمية الثانية، بعدما ساهم 
المهاجرون القادمون من القارة 
اإلفريقية وغيرها المناطق في 

إعادة بناء ما تراكم من أزمات 
وكوارث طالت مختلف المجاالت 

في هذه القارة.. 

ورغم التحوالت الكربى التي أفرزتها نهاية الحرب 
الباردة وتجاوز الرصاعات اإلديولوجية؛ وما رافق 
ذلك من تحرير للتجارة الدولية وحّد من نسبة 
فتح  من  ذلك  يعنيه  مبا  الجمركية  التعريفات 
الحدود أمام عبور البضائع والخدمات.. فقد تّم 

استثناء األشخاص من هذه الدينامية..
وبعد أن كان عدد األسوار الحدودية عرب العامل ال 
)فرتة  املايض  القرن  الخمسة يف منتصف  يتجاوز 
)زمن  اليوم  تتجاوز  أصبحت  الباردة(،  الحرب 
العوملة( أكرث من ستني جدارا بكلفة تقنية ومالية 

ضخمة..
املعضالت  فيها  تنامت  التي  املرحلة  هذه  ففي 
السيايس  العنف  حّدة  وتصاعدت  االجتامعية 
تفاقم  رافق  وما  السلطة  عىل  الرصاع  بسبب 
الكوارث اإلنسانية يف عدد من الدول اإلفريقية؛ 
وتصاعد حّدة الهجرة وطلبات اللجوء نحو دول 
هذه  قامت  املتوسط،  للبحر  الشاملية  الضفة 
مسبوقة  غي  وإجراءات  تدابي  باعتامد  األخية 
دول  من  عددا  حّول  مام  الظاهرة،  من  للحّد 
مجرّد  من  كاملغرب..  للمتوسط  الجنوبية  الضفة 
للمهاجرين  استقبال  محطات  إىل  عبور  بلدان 

الحاملني بالوصول إىل العمق األوريب..
الهجرة  برزت  الصارمة؛  السياسات  هذه  وأمام 
منظمة؛  شبكات  وضمن  فردي  إطار  يف  الرسية 
كسبيل لتجاوز الحدود؛ رغم املخاطر واإلكراهات 

التي تحيط بها..
أن  إىل  اإلحصائية  واملعطيات  التقارير   وتشي 
حّدة الهجرة بكل أشكالها؛ شهدت ارتفاعا مطردا 
تفاقم  مع  األخيين،  العقدين  خالل  وتيتها  يف 
السياسية  األوضاع  وترّدي  االجتامعية  املشكالت 
واألمنية يف عدد من البلدان مبا فيها أقطار »الحراك 
العريب« كسوريا وتونس وليبيا.. مام خلّف كوارث 
إنسانية تعكسها الظروف املهينة وغي اإلنسانية 
املهاجرون  يقطعها  التي  املعاناة  رحلة  تتخذها 
تتعرض  باملخاطر؛  محفوف  طويل  طريق  عرب 
معه العديد من النساء لالغتصاب؛ ويلقى البعض 
حتفه جوعا وعطشا؛ زيادة عىل مظاهر التعّسف 

والنصب التي يرتكبها الوسطاء يف حقهم.
الحقوقية  الهيئات  عن  الصادرة  التقارير  وتؤكد 
واملنظامت املختصة أن االرتفاع الحاصل يف حجم 
الهجرة الرّسية يف منطقة املتوسط؛ رافقته الكثي 
من الكوارث اإلنسانية الناجمة عن غرق عدد من 

القوارب والبواخر التي غالبا ما تكون مهرتئة.

بقلم : د. إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 

القاضي عياض - مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

الحقوقية  الهيئات  أطلقتها  التي  املطالب  ورغم 
إىل  والداعية  األخية  السنوات  خالل  الدولية 
استحضار البعد اإلنساين يف التعاطي مع الظاهرة 
الصلة؛  ذات  الدولية  واملواثيق  للترشيعات  تبعا 
فإن تصاعد التيارات اليمينية الرافضة للمهاجرين 
باعتبارهم مسؤولني عن تفيّش مختلف اإلشكاالت 
التي  واألمنية  واالجتامعية  املالية  املعضالت 
اليمينية(  )التيارات  واكتساحها  أوربا،  تعيشها 
األوربية..  الدول  من  عدد  يف  السيايس  للمشهد 
عّمق من حجم املعاناة والتضييقات التي تواجه 
واتفاقات  قوانني  إقرار  دون  وحال  املهاجرين؛ 
تدعم تخفيف القيود عن الهجرة؛ وتوفي رشوط 
تحميهم  بصورة  املهاجرين  واندماج  استقرار 

وتحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.
مع  تتعاطى  زالت  ما  األوربية  الدول  فغالبية 
الظاهرة من منظور أمني رصف؛ ويظّل هاجسها 
وطالبي  املهاجرين  وصول  منع  هو  األكرب 
غياب  يف  الحدود؛  عىل  املراقبة  وتعزيز  اللجوء؛ 
الصدد،  هذا  يف  املعامل  واضحة  اسرتاتيجية  رؤية 
العقود  يف  املتعاقبة  الحكومات  نجحت  بعدما 
الظاهرة  من  التهويل  يف  كبي  حّد  إىل  األخية 
ومن انعكاساتها االقتصادية واالجتامعية واألمنية 
التي  اإلرهابية  العمليات  أعقاب  يف  السلبية 
وفرنسا  كإسبانيا  األوربية  الدول  بعض  شهدتها 

وبلجيكا وبريطانيا..
تحميل  يف  األوريب  االتحاد  دول  بعض  ترتّدد  وال 
مواجهة  مسؤولية  املتوسط  من  الجنوب  دول 
مجرد  إياها  معتربة  لوحدها؛  الظاهرة  تبعات 
مع  ترابها،  إىل  املهاجرين  ولوج  ملنع  »دريك« 
الجوانب  يف  الظاهرة  مقاربة  الختزال  السعي 
والزجرية والردعية؛ دون الوقوف عىل مسبباتها 
تغذيها؛  التي  املختلفة  والعوامل  الحقيقية 
متناسية أن األمر يتطلب مقاربة شمولية تدعم 

التنمية واالستقرار بالبلدان املصّدرة للهجرة.
ال ميكن وقف الهجرة؛ فهي تجسيد لحرية التنقل 
واملواثيق  الداخلية  الترشيعات  تكفلها  التي 
ومظاهرها  تداعياتها  من  الحّد  لكن  الدولية، 
بلورة  يتطلب  كربى؛  مآس  تخلّف  التي  الرّسية 
 – شامل  تعاون  إطار   يف  وبّناء  جّدي  تعاون 
جنوب؛ يدعم تحقيق التنمية يف املناطق املصّدرة 
التي  األزمات  تدبي  عىل  الحرص  مع  للهجرة؛ 
مغادرة  إىل  األشخاص  من  الكثي  ترغم  ما  غالبا 

أوطانهم..

الهجرة والهاجس األمني
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اسم الكتاب : فخر العروبة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان القائد واإلنسان

المؤلف: الدكتور سالم سعيد الكتبي

مراجعة : محمد خلفان الصوافي

هذا الكتاب

فخر العروبة: صاحب السمو
الشيخ محمد 

بن زايد آل 
نهيان القائد 

واإلنسان
في كتابه الرائع )فخر العروبة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان القائد واإلنسان( يفرد الدكتور سالم سعيد 
الكتبي، مؤلف الكتاب، صفحات كثيرة بالتحليل عن شخصية 

الشيخ محمد بن زايد وهو يتوقف مطواًل أمام الفصل السادس 
من هذا الكتاب الذي يشتمل على سبعة فصول عندما يجمع 

السمتين الرئيسيتين لصاحب الكتاب »القائد واإلنسان« باعتبارها 
نتيجة للقيم اإلنسانية النبيلة التي زرعها زايد الخير في أبناءه. 

ومع أن هناك الكثير كتب أعدت عن هذه الشخصية، بل إن 
المعلومات أو حتى بعض عناوين الفصول التي تم تناولها فيه 

قد تم التطرق إليها في كتب أخرى، إال أن منهج الباحث من 
خالل تحليل العميق والوصف الدقيق لتلك المعلومات أعطت 
للكتاب بعدًا جديدًا ومعنًا يساعد القارئ سواء الحالي أو في 
المستقبل على فهم ومعرفة شخصية الشيخ محمد وهي 
ميزة ربما قلما تجدها عند اآلخرين، خاصة عندما يذكر قصصًا 

إنسانية حدثت على أرض الواقع اإلماراتي سواء من خالل 
الزيارات الميدانية لحاالت إنسانية معينة أو مواقفه مع ذوي 

الشهداء والجرحى والمصابين أو من خالل التغريدات التي كان 
يبثها على حساباته في وسائل التواصل االجتماعي.
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كسر الصورة النمطية للتأليف
الذي  السادس،  الفصل  أن  األوىل  للوهلة  يبدو  قد   

األكرث  الفصل  هو  الكتاب،  عنوان  من  جزء  يحمل 

يف  ولكن  به،  اهتاممي  ناحية  من  القراءة  يف  متعة 

أن يكون محاولة فقط  يتعدى  األمر ال  أن  الحقيقة 

عن  ناهيك  للكتاب  الرئييس  بالعنوان  القارئ  لربط 

الصورة  من  الخروج  وهو  املؤلف  أسلوب  تقليد 

تكون  ما  غالبا  التي  الرتاجم  كتب  لتأليف  النمطية 

كرس  يف  املؤلف  أساليب  إحدى  متثلت  وقد  مملة. 

الطريقة التقليدية للتأليف، أن سعيد الكتبي يروي 

قصة كتابة مقدمة الكتاب بأنها جاءت متأخرة وهو 

عىل عكس ما اعتدنا عليه باعتبار أن هذا األسلوب 

السبب  بأن  مضيفا  الباحث  طريق«  »خارطة  يعترب 

يف ذلك راجع إىل أن فكرة الكتاب كانت تنمو معه 

أثناء جمع املعلومات بشكل هادئ وتدريجي وهذا 

نتيجة للقلق بأن ال يويف الشخصية حقها، مشياً أيضا 

إىل أبيات من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم زادت من صعوبة مهمته يف أن يعد 

املقدمة قبل الفصول األخرى، ولكنه )الكتبي( يعود 

يذكر بأنه يشعر بالرىض النسبي ملا حققه ليس كون 

محمد  الشيخ  )نسبياً(  تفي  أن  استطاعت  مقاربته 

إضاءة  هي  املقاربة  هذه  كون  وإمنا  حقه  زايد  بن 

وإسهاماً -يعتربه هو متواضعا- منه يف تسجيل بعض 

الجوانب يف مسيته لتحقيق اإلنجازات، ومن هنا فإن 

املؤلف كان رصيحاً يف أطروحة كتابه أنه ال يهدف إىل 

تسجيل كافة مواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، ألنها مهمة تحتاج إىل طاقات بحثية 

كبية وأنه اختزل أطروحته يف محاولة تحليل الرؤى 

االسرتاتيجية املركزية يف سياسات سموه، ولهذا حدد 

أغوار هذه  التحلييل يف سرب  الوصفي  املنهج  لنفسه 

واملنطلقات  الرؤى  الستخالص  وتحليها  السياسات 

الفكرية املؤسسة لها.

الفصول السبعة للكتاب
يف  بالتدرج  القارئ  مع  الكتبي  سامل  الدكتور  سار 

الفصول السبعة للكتاب )باإلضافة إىل مقدمة ومتهيد 

التي  الخي والعطاء  زايد  من مدرسة  فبدءاً  وخامتة( 

أكدت مقولة العرب إن »الولد رس أبيه« عىل اعتبار 

له  للمغفور  امتداد  هو  زايد  بن  محمد  الشيخ  أن 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بل 

ترشب  حيث  الخالدة،  مدرسته  أبناء  أبرز  أحد  هو 

سموه من املؤسس صفات القيادة والسياسة والحكم 

فقد  عليهم،  واالنفتاح  الناس  من  والقرب  والحكمة 

انتقل الباحث يف الفصل الثاين ليتناول املراحل املبكرة 

من حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عىل 

لها  الحياتية  والتجارب  وتعليمه  تربيته  أن  أساس 

وأنه  خاصة  شخصيته  مالمح  تقرير  يف  أساسياً  دورا 

عاش هذه املرحلة يف كنف والده الذي ميثل مدرسة 

الثالث  الفصل  املؤلف. ثم خصص  بذاته، كام يقول 

فكر  يف  الوطن  لألمن  االسرتاتيجية  »الرؤية  لتحليل 

الشيخ محمد«، ويبدي إعجابه بها ومستعرضا الكثي 

من القيم الوطنية التي اكتسبها يف القوات املسلحة 

يف  وعميقة  كبية  آثار  له  كان  الذي  األمر  اإلماراتية 

من  واحدة  أصبحت  حتى  وتحديثها  آلياتها  تطوير 

أبرز القوات يف العامل. وبطريقة رائعة ربط الباحث 

بني االهتامم بالعنرص البرشي يف الفصل الثالث لينتقل 

مع الفصل الرابع ليربز » ركائز فلسفة التنمية يف فكر 

الشيخ محمد« وكأنه يريد أن يكمل لنا صورة البناء 

والتنمية للدولة اإلماراتية كون أن التنمية تحتاج إىل 

وقادرة  وطموحة  واعية  قيادة  وإىل  البرشي  العنرص 

أيضا عىل إدارة املوارد بكفاءة واقتدار ويضيف الكتبي 

بأن التجارب التنموية يف كثي من دول العامل توضح 

القفزة  لتحقيق  كافياً  ليس  وحده  املال  توافر  أن 

السابقة  الفصول  تناوله يف  تم  ما  التنموية. رمبا كل 

أنتج لدى الشيخ محمد فكرا تناوله املؤلف يف الفصل 

الخامس الذي أسامه »صانع املستقبل« مذكرا القارئ 

أن هذه الشخصية أهم ما مييزها إميانها القوي بالعلم 

والتخطيط كأساسني الزمني ألي عملية تنموية حقيقية 

وناجحة، من هنا كان الطموح لجعل اإلمارات واحدة 

أما  القادمة.  السنوات  خالل  العامل  دول  أفضل  من 

بالنسبة للفصلني السادس »القائد واإلنسان« والسابع 

»فخر العروبة« فهام طغا عىل غيهام من الفصول 

سواء يف املعلومات أو التحليل من حيث حمل عنوان 

الكتاب جزءا منه فصارا يتحدثان بشكل أوضح عن 

الشيخ  السمو  لصاحب  اليوم  نراها  التي  الشخصية 

محمد بن زايد آل نهيان.

الخاتمة
أسلوب إعداد الكتاب وطريقة مقاربته لكتب الرتاجم 

الكتب  إىل  يرقى  الذي  التوثيق  ومنهج  املذكرات  أو 

األكادميية سيكون مصدر إلهام لكتاب السي الذاتية 

ما حمله  أن  الكتب كام  النوعية من  ومؤلفي هذه 

الكتاب بني دفتيه من معلومات وتحليالت سيكون 

مادة رئيسية ومرجعا أكادمييا عن الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
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سعادة عمر سيف غباش
سفير دولة اإلمارات لدى 
جمهورية روسيا االتحادية

محمد بن راشد آل مكتوم

سعادة عمر سيف غباش من مواليد إمارة رأس الخيمة 

يف العام 1971. حصل عىل شهادة يف القانون من كلية 

يف  شهادة  عىل  وحاصل  أكسفورد،  جامعة  من  باليول 

الرياضيات التطبيقية من جامعة لندن.

بدأ حياته املهنية مع وزارة الخارجية والتعاون الدويل 

كدبلومايس يف بعثة دولة اإلمارات لدى األمم املتحدة. 

وهو حالياً عضو يف مجلس أمناء املركز الدويل لدراسة 

اختياره  تم  كام  بلندن،  كوليدج”  “كينغز  يف  التطرف 

الدبلوماسية  اإلمارات  أكادميية  أمناء  مجلس  لعضوية 

لدى  اإلمارات  لدولة  سفياً  تعيينه  وتم  بأبوظبي. 

جمهورية روسيا االتحادية عام 2008.

املركز  سعادة عمر غباش هو عضو يف مجلس أوصياء 

التابع  السيايس  والتطرف  الراديكالية  لدراسة  الدويل 

لكلية كينج يف لندن وأكادميية اإلمارات الدبلوماسية يف 

أبوظبي.

يتم تعيينه سفياً يف موسكو قام سعادة عمر  ان  قبل 

املالية  الخدمات  رشكات  من  عدد  بتأسيس  غباش 

والقانونية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ويف 

عام 2005 أسس “الخط الثالث” التي تعترب أول صالة 

دولية للفنون الحديثة يتم تأسيسها يف ديب وتعرض قطع 

فنية من منطقة الرشق األوسط. كام ساهم غباش يف 

العربية وجائزة سيف  للرواية  العاملية  الجائزة  تأسيس 

والده  ذكرى  لتخليد  األدبية  للرتجمة  بانيبال   – غباش 

سيف غباش، أول وزير دولة للشؤون الخارجية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، إشارة إىل أن الجائزة املمنوحة 

سنوياً منذ العام 2006 أطلقتها مجلة »بانيبال« لألدب 

العريب املعارص، وهي أول جائزة يف العامل تُكرَّس ملكافأة 

توسيع  تم  وقد  اإلنكليزية.  إىل  العريب  األدب  ترجمة 

غباش-بانيبال  سيف  لجائزة  غباش  أرسة  رعاية  نطاق 

السنة املاضية لتشمل محارضة سنوية. كام لعب  دوراً 

رئيسياً يف استقدام »جامعة نيويورك« إىل أبو ظبي. وقد 

استقبلت أوائل طالبها يف اإلمارة يف العام 2010.

إن لم تكن األول، 
فالثاني واألخير ..نفس 

المصير

أروع  يكون  قد  ما  يف  املطاعم  أشهر  بعض  ستجتمع 

افتتاح  تم  حيث  العامل!،  يف  الخدمات  لتقديم  محطة 

الحدود ما بني ديب وأبوظبي،  منتزه الست اكزت عىل 

اإلمارتني  بني  يتنقلون  ملن  جاذبة  نقطة  تكون  حيث 

فقط، بل ستكون نقطة جذب للعديد من محبي الطعام 

وسيكون  والتجربة.  الزيارة  يستحق  مكان  فهو  أيضاً، 

املنتزه موطنا لـ 12 مطعامً أثبتوا نجاحهم، كـ كلينتون 

ليخلق  فالفل وغيهم..،  أوبريشن  لوكو،  بوكو  يت.  اس 

تجربة تناول طعام مميزة ال مثيل لها.

منتزه الست اكزت لشاحنات 
طريق الطعام في دبي من  بالفرب   ،E11 شارع  عىل  املنتزه  ويقع 

الغنتوت الجانبي، وهو ليس باملكان الفاخر، فهو مكان 

يحتوي عىل األساسيات التي يحتاجها أي مكان كهذا، 

ولكن ما مييزه فعالً هو أنه منتزه ذو مساحة تقدر بـ 

الطعام من شاحنات  يقدم خدمة  1500 مرت مكعب 

مفتوح  املكان  أن  إىل  باإلضافة  بذلك،  متخصصة 

األسبوع، مام  أيام يف  الجائعني 24 ساعة، 7  إلستقبال 

سيُمكن السائقني العائدين من زيارة أو من حفلة أو 

فعالية ما من التوقف وتناول ما يريد.

بعد أخذ الطريق الفرعي، سيجد السائق أمامه العديد 

من الشاحنات التي يقع كال منها عىل طريق منفصل 

يحتوي كالً منها عىل نظام اتصال خاص لطلب الطعام 

املفضل، وسيكون هناك لديك الخيار إما بتناول الطعام 

ذي  املقصف  نحو  التوجه  أو  إيقافها  بعد  سيارتك  يف 

الديكور الرائع. اذاً كم ستكون التكلفة؟؟ بالطبع سيكون 

الدخول اىل املنتزه مجاين، وأي طلب للطعام أو الرشاب 

سيكون بأسعار متنوعة.
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نبات  وهو  الشويكّ،  التنّي  باسم  الصبّار  اشتهر 

عصيّي من الفصيلة الشوكيّة، يرتاوح طولهـــا بني 

3-1.5 مرت، سيقانه ُمتحّورة إىل سيقان ورقيّة تحمل 

األوراق الّصغية املُتساقطة، ولها ألواح أو مجاديف 

باألشواك،  وُمغطّاه  واألخرض  الرمادّي  بني  لونها 

نبات  وهو  أيضاً،  بأشواك  ُمغطّاة  لُبيّة  ومثارها 

الّربيع. فصل  يف  ينمو  الرّائحة  عديم  الطّعم  حلو 

أصوله  وتعود  القاحلة،  املناطق  يف  الصبّار  ينمو 

الواليات  يف  عليه  العثور  مُيكن  كام  املكسيك،  إىل 

املُتّحدة األمريكيّة، ويف بلدان حوض البحر األبيض 

وكينيا  أسرتاليا  ويف  أفريقيا،  جنوب  ويف  املُتوّسط، 

يُزَرع  فإنّه  العايّل للجفاف،  لتحّمله  وأنغوال، ونظراً 

كسياج حّي وكوسيلة صدٍّ للّرياح.

القيمة الغذائّية للصّبار

الجلوكوز،  الصبّار عىل سّكر   تحتوي مثار وسيقان 

وزيت  األسكوربيك،  وحامض  الفركتوز،  وسّكر 

الرتاجاكانث،  تُسّمى  صمغيّة  وماّدة  دهنّي، 

ُملّونة،  ومواّد  وتانينات،  الكالسيوم،  وأكسالت 

ر الثاّمر. وخمية تعمل عىل تخمُّ

فوائد الصبار للشعر

 يعمل عىل تغذية فروة الرأس. يحمي الشعر من 

الشعر.  كثافة  عىل  أيضاً  الصبار  يعمل  التساقط. 

الفيتامينات  من  مجموعة  عىل  الصبار  يحتوي 

عمل  ميكن  حيث  الشعر  لصحة  املهمة  واملعادن 

فيها،  الصبار  للشعر يدخل  بعض خلطات سحرية 

ويعالج  االلتهاب  من  الرأس  فروة  الصبار  يعالج 

النعومة  الشعر  مينح  القرشة،  من  الرأس  فروة 

واللمعان.

فوائد الصبار للبرشة 

يدخل  حيث  البرشة،  عىل  كبية  فوائد  للصبار 

الخاصة  التجميلية  املواد  من  الكثي  صناعة  يف 

عىل  الحتوائه  وذلك  الرتطيب؛  ككرميات  بالبرشة 

الحفاظ  يف  تساهم  التي  املهمة  الغذائية  العنارص 

عليها، ومن هذه الفوائد: يعترب نبات الصبار الحل 

آالم  تخفيف  يف  يساعد  الذي  واملثايل  األنسب 

التي  البرشة  حروق  وخصوصاً  وإنعاشها،  الحروق 

تحدث بعد التعرض املبارش ألشعة الشمس القوية، 

يخفف تورم البرشة واحمرارها، ويعالج الكدمات، 

التقدم  التي تظهر عىل البرشة مع  التجاعيد  يقلل 

بالعمر، كام يعيد النضارة والصحة للبرشة، يساعد 

منها،  القدمية  وتحسني  امليتة،  الخاليا  تجديد  عىل 

ويساهم يف ترطيب البرشة وتنعيمها، يغذي البرشة 

ويزيد من إرشاقتها؛ وذلك الحتوائه عىل فيتامينْي 

e و c. يحمي البرشة من العوامل الخارجية املؤذية، 

كالجفاف، والغبار.

فوائد الصبار 

الصحة،  عىل  الكبية  بفوائده  الصبار  يعرف 

مهمة  غذائية  وعنارص  قيم  من  يحتويه  ملا  وذلك 

،واملضادات  األمينة  واألحامض  كالفيتامينات، 

الفيوسات،  قتل  يف  يساهم  فمنها:  املؤكسدة، 

والبكتييا، والفطريات، يعالج حب الشباب والدوايل 

الدموية،  األوعية  توسيع  عىل  يساعد  والبواسي، 

بالعطب،  املصابة  املناطق  تغذي  التي  والرشايني 

يساعد عىل التئام الجروح وتخديرها، ويشفي من 

األنسجة،  من  التورم  يزيل  الشمس،  أشعة  حروق 

يرسع  والعضالت،  الجلد  التهابات  من  ويقلل 

عملية تجديد الخاليا، ويرسع عملية الشفاء، يعالج 

الكبد والعيون، ويخفف اآلالم، يساهم يف  أمراض 

تنقية الدم وتنشيط الدورة الدموية والقلب، يلني 

القولون،  أمراض  ويعالج  اإلمساك،  ومينع  املعدة 

الدم، ويحمي من  السكر يف  يحافظ عىل مستوى 

سموم  من  يتخلص  والسكري،  الضغط  أمراض 

الجسم. يعالج اإلمساك، ويساعد يف توليد الطاقة.

ُمعالجة  الصبّار عىل  قدرة  أثبتت  البحوث  أّن  كام 

عىل  يُساعد  التهاباتها،  وتقليل  املعدة  تقرّحات 

خسارة الوزن بطريقة غي ُمبارشة؛ بسبب احتوائه 

تُعِطي  والتي  الّذائبة،  غي  الغذائيّة  األلياف  عىل 

املُستهلَكة،  الطّعام  كميّة  وتُخّفف  بالّشبع،  شعوراً 

عىل  احتوائه  بسبب  منّوه؛  ويدعم  الّشعر  يُقّوي 

األحامض األمينيّة، والربوتينات، والحديد، والعديد 

من العنارص الغذائيّة، والفيتامينات املُفيدة للّشعر، 

يُعّزز القدرة الجنسيّة لدى الّذكور؛ بسبب احتوائه 

والعنارص  األمينيّة،  األحامض  من  الكثي  عىل 

تُحّسن  التي  واملعادن  والفيتامينات،  الغذائيّة، 

الدورة الدمويّة. 

عشبة الصبار
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 كان النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم
 حريصًا على سعادة األسرة 

المسلمة، ولهذا كان يوّجه الصحابة 
لإلحسان ألسرهم وأهليهم بإدامة 
الحياة الزوجية بالعشرة بالمعروف، 

وأنه مندوب إليه، ومستحب قال هللا 
تعالى: }وعاشروهن بالمعروف{ و 
هي المعاشرة بالفضل واإلحسان 

قوال وفعال وُخلقا.

 اإلصالح األسري

إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي 

وكان النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إذا علم بوجود خالف أو 

مشكلة يف أرسة من أرس الصحابة كان يقوم بدور املصلح 

املحبة  ويوثّق  الشمل  الخالف ويجمع  فيزيل  االجتامعي 

واأللفة فمن ذلك قصة زينب وزوجها زيد بن حارثة ريض 

أن  َوَسلََّم يسعى  َعلَيِْه  اللُه  النبي َصىلَّ  فكان  الله عنهام 

يصلح بينهام ويأمرهام بحسن التعامل بينهام.

ومن ذلك قصة عيل وفاطمة فقد َجاَء رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه 

فََقاَل:  البَيِْت،  يِف  َعلِيًّا  يَِجْد  فَلَْم  فَاِطَمَة  بَيَْت  َوَسلََّم  َعلَيِْه 

ٌء، فََغاَضبَِني،  ِك؟« قَالَْت: كَاَن بَيِْني َوبَيَْنُه يَشْ »أَيَْن ابُْن َعمِّ

َعلَيِْه  اللُه  اللَِّه َصىلَّ  رَُسوُل  فََقاَل  ِعْنِدي  يَِقْل  فَلَْم  فََخرََج، 

َوَسلََّم إِلِنَْساٍن: »انْظُْر أَيَْن ُهَو؟« فََجاَء فََقاَل: يَا رَُسوَل اللَِّه، 

ُهَو يِف املَْسِجِد رَاِقٌد، فََجاَء رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 

تُرَاٌب،  َوأََصابَُه  ِه،  َعْن ِشقِّ َوُهَو ُمْضطَِجٌع، قَْد َسَقَط رَِداُؤُه 

فََجَعَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم مَيَْسُحُه َعْنُه، َويَُقوُل: 

»قُْم أَبَا تُرَاٍب، قُْم أَبَا تُرَاٍب« ثم أخذ النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

َوَسلََّم بيده حتى أصلح بينه وبني فاطمة ريض الله عنها.

وكان النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  يوجه األزواج إىل إحسان 

املعاملة لزوجاتهم فيقول:»اَل يَْفرَْك ُمؤِْمٌن ُمؤِْمَنًة، إِْن كَرَِه 

ال  ومعنى  »َغْيَُه«،  قَاَل:  أَْو  آَخَر«  ِمْنَها  ريَِضَ  ُخلًُقا  ِمْنَها 

يفرك أي ال يبغض. ومن وصايا النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 

لألزواج قوله :” ال ترضب الوجَه، وال تقبِّح، وال تَهجر إال يف 

البيت، وأطعم إذا طَِعمت، وتكسوها إذا اكتسيَت”.

يف  لنا  نرباساً  تكون  أن  ينبغي  النبوية  التوجيهات  وهذه 

حياتنا فنصلح أحوال أرسنا ونزيل منها املشاكل والخالفات؛ 

ونفسياً  فكرياً  أصحاء  أفراداً  يعني  السعيدة  االرسة  ألن 

الحضارة  ويشيدون  ويعمرونه  الوطن  يبنون  وسلوكياً 

والتطور، وهذا يجعل املجتمع آمناً مستقراً سعيداً ويجعل 

الدولة قوية عزيزة تسعى للمعايل وتكون فخورة بأبنائها 

بني األمم.

 هو معلم حضاري شامخ يرتبع عىل أسوار القسطنطينية 

بجهاده يف  الجليل  الصحايب  بلغ هذا  فقد   “ إسطنبول   “

سبيل الله هذا الشأو البعيد، فهو من أهل املدينة املنورة؛ 

بها ولد وبها نشأ وحني وصل اإلسالم للمدينة كان هو من 

املسارعني إليه، وكمل الكرم الرباين والعطف النبوي به أعىل 

الدرجات، حني أصبح النبي صىل الله عليه وسلم ضيفاً يف 

بيته بعد الهجرة، لحني بناء املسجد النبوي الرشيف وبنيت 

بيت النبي صىل الله عليه وسلم فانتقل إليه.

أيوب سلطان؛ وهو  “ مسجد  املسجد حالياً  يسمى هذا 

مسجد عثامين قديم موجود يف منطقة أيوب يف الجانب 

القرن  بالقرب من منطقة  األورويب من مدينة إسطنبول، 

 ،1458 عام  بني  القسطنطينية،  أسوار  خارج  الذهبي، 

فتح  بعد  إسطنبول  العثامنيون يف  بناه  أول مسجد  وهو 

القسطنطينية عام 1453.

يقع مسجد أيوب سلطان بالقرب من قرب الصحايب الجليل 

أيب أيوب األنصاري )ريض الله عنه(، الذي دفن هناك عند 

غزو املسلمني  القسطنطينية عام 52 للهجرة، توجد بعض 

من مقتنيات النبي محمد يف ذلك املسجد.

وبعد أن انطلقت الدولة العثامنية وقام السلطان محمد 

عام  املوافق  هـ   857 عام  القسطنطينية  بفتح  الفاتح 

يف  عظيمة  األنصاري  أيوب  أيب  مكانة  أصبحت  1453م،  

قرب  املسجد  ببناء  السلطان  أمر  العثامنية، حني  الثقافة 

املسجد عالمة  عنه، وأصبح هذا  الله  أيوٍب ريض  أيب  قرب 

الناس  فارقة فال يتوىل سلطان عثامين الحكم إال ويبايعه 

يف مسجد أيب أيوب حباً له وتيّمناً بصحبته للنبي صىل الله 

عليه وسلم، فقد درج السالطني العثامنيون يوم يرتبعون 

عىل امللك أن يقيموا حفالً دينياً يف مسجد أيب أيوب، حيث 

يتقلدون سيفاً للرمز إىل السلطة التي أفضت إليهم، وكان 

أليب أيوب ريض الله عنه عند الرتك خواصهم وعوامهم رتبة 

إليه  املؤمنة وينظرون  القلوب  إليه  تهوي  الذي  الله  ويل 

كونه مضيّف رسول الله، فقد أكرمه وأعانه وقت العرسة 

كام أنه له مكانة مرموقة بني املجاهدين، واعتربوها ضيافته 

لرسول الله وجهاده يف سبيل الله أعظم مناقبه وأظهر مآثره.

ويبقى هذا املسجد شاهداً عىل العمق الحضاري اإلسالمي 

يف عاصمة عريقة من عواصم الدنيا، حيث يرمز هذا املسجد 

الندماج الحضارة العربية اإلسالمية مبؤثراتها يف عمق األرض 

األوربية ويف أعرق عواصمها القدمية التي أصبحت عاصمة 

مقدمة  ويف  املساجد  مدينة  وهي  طويلة،  لقرون  اإلسالم 

أيوب  أيب  مسجد  الشاهق  معلمنا  هو  وأولها  مساجدها 

األنصاري ريض الله عنه  وأرضاه .

مسجد أبي أيوب األنصاري 
رضي هللا عنه بإسطنبول
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يوم الدروع
العدد: 76 - نوفمبر 19771977

كانت هذه المناورة اختبارًا حقيقيًا 
لقدرة الجندي في لواء خالد بن 

الوليد على استخدام األسلحة 
الحديثة والمعقدة ،كما كان هذا 
اليوم اختبارًا لقادة الوحدات في 
اللواء ليظهر مدى استعدادهم 
لتنفيذ المهام الموضوعة في 

ظروف القتال الحقيقية وشهادة 
الحضور أظهرت مختلف الوحدات 

في اللواء مقدرة عالية في 
ساحة المعركة وهذا ما أكده 

سمو الشيخ خليفة بن زايد نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، 
واللواء الركن عواد الخالدي رئيس 

األركان .
بدأت وقائع االحتفال بوصول نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة 
والضيوف الكرام والقى المقدم 
خميس سعيد قائد لواء خالد بن 
الوليد كلمة رحب فيها بسموه 

وقال اننا ال نألوا جهدًا في سبيل 
تدريب هذا اللواء من جيشكم 

الباسل واضعين نصب أعيننا 
توجيهاتكم الكريمة والتي هي 

بمثابة الدستور الذي ال نحيد عنه، 
وكيف ال وأنتم دائمًا حريصون على 

تزويد قواتكم المسلحة بأحدث 
وأحسن المعدات التي تنتجها 

المصانع العالمية.   

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

من ذاكرة عدسة 
درع الوطن

المعجزة تتحقق .. وفقًا للتطور 
الشامل الذي يعم دولة الرمارات 

وتمشيًا مع مبدأ االستفادة من خيرات 
البالد، تتحقق المعجزة وتتحول جزيرة 

داس من مبخرة للغاز إلى مصدر دخل 
قومي يوفر الطاقة للعالم.

وداعًا للشهيد.. وفي العيون دمعة. نعى 
صاحب السمو رئيس الدولة رجال من رجال أرضنا 
الطيبة المغفور له سيف بن غباش وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الذي وافته المنية على أثر 

الحادث األليم الذي وقع في مطار أبوظبي 
الدولي. 

كفاءة عالية في مناورة القوات البحرية 
شهد سعادة اللواء عواد الخالدي رئيس 

هيئة االركان االحتفال الذي اقامته 
القوات البحرية بمناسبة تخريج دورة 

جديدة من األغرار البحريين.




