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المركبة
 Bushmaster MR6 
المتعددة األدوار 



KC-390. THE TRUE  
FIRST RESPONDER.

Building on our 48-year heritage of producing 
the most ruggedly reliable, low-maintenance 
aircraft, the KC-390 delivers the lowest life 
cycle cost and longest maintenance intervals in 
the industry. Add in the fastest reconfiguration 
time, higher flight speeds and the most efficient 
use of cargo space and you can see why there’s 
no better aircraft for tough scenarios. Mission 
efficiency that saves money. Reliability that  
saves time. Performance that saves lives. 

  INTRODUCING THE MOST VERSATILE,  
  EFFECTIVE AND COST-EFFICIENT  
 MULTI-MISSION TRANSPORT IN THE SKY.  

kc-390.com
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بقلم :
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

حينما قال صاحب السمّو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة بعد شهر 
من انطالق عملية “عاصفة الحزم” التي 
يقودها التحالف العربي ضد اإلنقالبيين 

الحوثيين، بقيادة المملكة العربية 
السعودية وبمشاركة رئيسية وفاعلة 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة، إن 
“خيارنا الوحيد هو االنتصار في امتحان 

اليمن، لصالح منبع العروبة والمنطقة”، 
فإنما كان يعبر سموه عن مرحلة جديدة 

من العمل والفعل الخليجي والعربي 
تقوم على “التحرك االستباقي” الحتواء 

المخاطر والتحديات التي تهدد األمن 
الخليجي والعربي، والعمل على استعادة 

التوازن إلى المنطقة، ووقف التدخالت 
الخارجية في شئون دول المنطقة، 

باعتبار ذلك ضرورة أمنية واستراتيجية بل 
ومصيرية للدول العربية.

 واليوم وبعد مرور ثالثة أعوام من عملية عاصفة الحزم، وما أعقبها من عملية “إعادة األمل” 
التي انطلقت يف أبريل 2015، فإن تطورات ومعطيات املشهد اليمني، تشري إىل أن دول التحالف 
العريب نجحت يف “اختبار اليمن”، وحققت الكثري من أهدافها االسرتاتيجية الرئيسية، سواء فيام 
يتعلق باستعادة الرشعية يف اليمن، حيث نجح تحالف دعم الرشعية يف فرض سيطرة القوات 
الحكومية الرشعية عىل نحو 85 % من أرايض اليمن، أو فيام يتعلق مبنع سيطرة جامعة الحويث 
اإلرهابية التي تديرها ومتولها إيران عىل اليمن، والحيلولة دون تكرار تجربة حزب الله اللبناين 
يف اليمن، أو فيام يتعلق بالتصدي لخطر القاعدة والتنظيامت اإلرهابية، والتي كانت تسعى إىل 
إنشاء شبه دولة يف أجزاء من اليمن. بينام يظل اإلنجاز األبرز لعملية عاصفة الحزم هو التصدي 
للتهديد اإليراين لألمن اإلقليمي والعدوان عىل شبه الجزيرة العربية، فقد نجحت دول التحالف 
ليس فقط يف وقف مرشوع إيران التوسعي الذي كان يستهدف تحويل اليمن إىل منطقة نفوذ 
العربية،  الخليج  التعاون لدول  تابعة لها تتيح لها مساومة ومامرسة ضغوط عىل دول مجلس 
وخاصة السعودية، وإمنا أيضاً، ورمبا األهم، يف كشف هذا املرشوع التخريبي للعامل الخارجي، وما 
ينطوي عليه من مخاطر تهدد األمن والسلم الدوليني، ولعل من املؤرشات املهمة يف هذا السياق 
إيران تقف وراء إمداد ميليشيات  بأن  الكربى يف اآلونة األخرية،  القوى  العديد من  اقتناع  هي 
السعودية، وتحركها من  واملدن  األرايض  تستهدف  التي  الباليستية  بالصواريخ  اإلرهابية  الحويث 

أجل فرض املزيد من القيود والرقابة عىل برنامجها للصواريخ الباليستية.
من  سنوات  ثالث  بعد  الحزم”  “عاصفة  عملية  حققته  ما  أن  القول  املبالغة  قبيل  من  وليس 
انطالقها مل يصب فقط يف صالح الحفاظ عىل وحدة اليمن وسالمة أراضيه وتأكيد هويته العربية، 
وإمنا أيضاً يف تعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل، بالنظر إىل ما تم إنجازه يف الحرب ضد 
اإلرهاب وتحجيم نفوذ تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العربية، الذي يعترب من أخطر التنظيامت 
اإلرهابية يف العامل، والحيلولة دون تنامي نفوذ التنظيم، واحتواء ما ميكن أن يشكله من خطر أو 
تهديد محتمل لدول املنطقة والعامل انطالقاً من اليمن. يف الوقت ذاته فإن دول التحالف العريب 
املندب،  باب  املالحة يف مضيق  أمن وحرية  البحرية وضامن  الشحن  تأمني خطوط  استطاعت 
وأحبطت مخططات إيران وميليشيا الحويث اإلرهابية، التي كانت تستهدف السيطرة عىل باب 
املندب، وتوظيفه كورقة للضغط واالبتزاز واملساومة من أجل مترير مرشوعها يف اليمن، بالنظر ملا 

ميثله باب املندب من أهمية للمالحة والتجارة الدولية.
لقد أسهمت اإلمارات بدور رئييس وفاعل يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية لتحالف دعم الرشعية 
يف اليمن، ليس فقط ألنها تعترب الدولة الثانية من حيث قوة املشاركة والتأثري السيايس والعسكري 
واألمني، وإمنا أيضاً ألن قواتها املسلحة خاضت املعارك واملواجهات عىل األرض، وقدمت عرشات 
اليمن،  يف  التخريبي  مرشوعهم  ودحر  الحوثيني،  لالنقالبيني  التصدي  أجل  من  األبرار  الشهداء 
اليمنية  السواحل  املخا وعملية تحرير وتأمني  وستظل جهودها يف  تحرير مدينة عدن وميناء 
عىل البحر األحمر خري شاهد عىل ما تتمتع به من جاهزية وكفاءة واحرتافية تضاهي قدرات 
أكرب الجيوش العاملية، كام كان للقوات املسلحة اإلماراتية دور بارز يف التصدي لتنظيم القاعدة 
اإلرهايب، وخاصة يف عملية تحرير مدينة “املكال” عاصمة محافظة حرضموت يف عام 2016 من 
هذا التنظيم املتطرف، والتي شكلت هزمية كبرية للتنظيم، كام أسهمت بدور حيوي يف “عملية 
تنظيم  عنارص  مسلحي  وأوكار  جيوب  لتطهري   2018 مارس  يف  انطلقت  التي  الجارف”  السيل 

“القاعدة” يف محافظة أبني.
إن األداء البطويل الذي قدمته، وما تزال، قواتنا املسلحة يف اليمن يؤكد بوضوح أنها قوة احرتافية 
قادرة عىل تثبيت أسس األمن واالستقرار يف مناطق األزمات والرصاعات، وردع أي تهديد ألمن 
إىل  التوازن  استعادة  يف  واملساهمة  فيها،  خارجية  أطامع  أي  وكبح جامح  واستقرارها،  املنطقة 
للفخر واالعتزاز لدى أبناء الوطن جميعاً، باعتبارها درع  املنطقة، ولهذا فإنها متثل دوماً مبعثاً 
الوطن وحامي مقدراته، كام تتعزز صورتها يف الخارج باعتبارها قوة أمن وتنمية واستقرار تقف 
الصعيدين  عىل  والسلم  األمن  حفظ  جهود  كل  يف  بفاعلية  وتشارك  ونرصته،  الحق  جانب  إىل 

اإلقليمي والدويل.

سنوات من الحزم واألمل
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محمد بن زايد: نفخر ببطوالت أبنــــــاء اإلمـارات حماة الوطن
قلد عددا من أبطال القوات المسلحــة »وسام الشجاعة«

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر 

عددا من أبطال القوات المسلحة »وسام الشجاعة« و ذلك لمواقفهم 
البطولية خالل أداء عملهم في عملية »إعادة األمل« في اليمن.

وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره بأبطال اإلمارات 

حامة الوطن عىل ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم 

من مواقف بطولية وأعامل مرشفة تعكس قيمهم 

والتفاين  واإلخالص  والعطاء  الشجاعة  يف  األصيلة 

داعيا الله عز وجل أن يديم العز واألمن لوطننا 

يف ظل قيادته الحكيمة وأن يحفظ أبناءنا ساملني 

وأن مين بالشفاء عىل املصابني منهم وأن يتغمد 

شهداءنا األبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح 

جناته.

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

الركن حمد محمد  الفريق  نهيان بحضور معايل 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة »وسام 

سيف  عـــزان  ركن  املقدم  من  لكل  الشجاعة« 

عبــدالله  سـعيد  الرائــد  و  الطنيجي  حامــد 

والرائــد جمعة محمد حمدان  املحرمي  مبـارك 
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الحاكم يف منطقة العني وسمو الشيخ نهيان بن 

زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد 

بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية 

نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  والفريق 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو 

مجلس  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خالد  الشيخ 

إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي 

بن  نهيان  الشيخ  ومعايل  الخاصة  االحتياجات 

مبارك آل نهيان وزير التسامح.

محمد بن زايد: نفخر ببطوالت أبنــــــاء اإلمـارات حماة الوطن
مواقف بطولية 
ؤأعمال مشرفة 
تعكس الشجاعة 

والعطاء

نسأل هللا أن يمنَّ 
بالشفاء على 

المصابين ويتغمد 
شهداءنا برحمته

املنصوري و الرقيب إبـراهـيـم عـبيــد مــحمــد 

عبـــدالله  حمــــد  وعلـــي  الـخـالـــدي 

املزروعي  عبالن  بن  عيىس  ومعضد  الحفيتــي 

وعـارف صالح سـليم املنهالــي و نــارص عامــر 

صالـح  بخيـت  ومطيــع  الكثـــريي  محمـــد 

املنهالـــي ومحمــد سالـم مبخوت الراشـــدي.

حرض مجلس قرص البحر سمو الشيخ حمدان بن 

الظفرة  منطقة  يف  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد 

وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 
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هزاع بن زايد: قواتنا المسلحة نموذج إلعداد جيل 
يحافظ على القيم متسلح بالمعرفة واإلرادة

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي االحتفال الذي أقامته القوات المسلحة، 
بمناسبة تخريج الدورة الـ 18 من مرشحي الكلية البحرية، وذلك في 

مقر »كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية« في أبوظبي.
زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  بوصول  االحتفال  وبدأ 

ميدان  يف  سموه  استقبال  يف  كان  حيث  نهيان،  آل 

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  االحتفاالت 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة واللواء الركن 

بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل 

نهيان قائد القوات البحرية والعميد ركن بحري سامل 

محمد الكندي قائد الكلية.

وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للخريجني 

التوفيق والسداد يف خدمة  لهم كل  الجدد، متمنياً 

الوطن وإعالء رايته وحامية حدوده.

شهد تخريج الدورة الـ 18 من مرشحي الكلية البحرية

مرشف  منوذج  املسلحة  »قواتنا  سموه:  وأضاف 

السامية  دولتنا  قيم  عىل  يحافظ  جيل  إعداد  يف 

ومتسلح باملعرفة والخربة واإلرادة الصلبة«.

العرض العسكري
العسكرية  التحية  العرض  طابور  أدى  بعدها 

ثم  اإلمارات  لدولة  الوطني  السالم  وعزف  لسموه 

بتفتيش  سموه  مستأذناً  االستعراض  قائد  تقدم 

طابور الخريجني حيث تفضل سموه بتفقد طابور 

الخريجني ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم.
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لبدء  سموه  الطابور  قائد  استأذن  ذلك  بعد 

الخريجون عرضاً  املرشحون  االستعراض، حيث قدم 

آل  زايد  بن  الشيخ هزاع  أمام سمو  مروراً  عسكرياً 

نهيان، مؤدين التحية العسكرية لسموه.

كلمة قائد الكلية
عقب ذلك تقدم طابور العرض بهيئة االستعراض إىل 

األمام، حيث أدوا التحية العسكرية لسموه، ثم ردد 

الخريجون قسم الوالء للوطن، وقيادته الحكيمة.

وألقى العميد ركن بحري سامل محمد الكندي قائد 

الكلية كلمة بهذه املناسبة رحب فيها بسمو الشيخ 

القيادة  ظل  »يف  وقال:  نهيان،  آل  زايد  بن  هزاع 

الحكيمة تتواىل اإلنجازات يف مسرية النمو والتطوير 

والبناء عىل األصعدة واملستويات كافة، فقد أضحت 

املشاريع الجبارة  عنواناً لحارض هذا الوطن املعطاء 

آل  سعيد  بن  راشد  كلية  يف  فإننا  لذا  ومستقبله، 

النهضة  مدى  ويقني  بعمق  ندرك  البحرية  مكتوم 

التي تعيشها دولة اإلمارات يف كافة املجاالت وعىل 

العسكرية  مؤسستنا  تشهده  وما  املستويات،  كافة 

من تطور يف التنظيم والقدرات، األمر الذي يدفعنا 

إىل مواكبة هذه التطورات«.

مضطرداً  منواً  الكلية  »تشهد  الكلية:  قائد  وأضاف 

التقنيات  بتوافر  األمام  إىل  كبرية  خطوات  وتخطو 

والتعليم  العسكرية  التدريب  ووسائل  الحديثة 

املشبهات  عىل  التدريب  إىل  اإللكرتوين  إضافة 

وتعاونها  البحرية  الوحدات  العميل عىل  والتدريب 

الذي  األمر  العليا،  التقنية  كليات  مع  األكادميي 

يؤهلها ملضاهاة مثيالتها يف البحريات املتقدمة.

تسليم الجوائز
آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  قام  ذلك  بعد 

نهيان بتسليم الجوائز ألوائل الدورة واملتفوقني 

ثم  العلمي  والتفوق  التميز  لهم  ومباركاً  مهنئاً 

جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من مرشحي 

الكلية البحرية من الدورة املتخرجة إىل الدورة 

صونها  عىل  أقسموا  الذين  عرشة،  التاسعة 

وإبقائها عالية خفاقة والذود عن حمى الوطن 

وحامية ترابه.

صورة تذكارية
بعد ذلك هتف الجميع ثالثاً بحياة صاحب السمو 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

سمو  مستأذناً  الطابور  قائد  وتقدم  الله«  »حفظه 

حيث  باالنرصاف،  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ 

تم  ثم  لسموه،  العسكرية  التحية  الخريجون  أدى 

أخذ صورة تذكارية مع الخريجني.

نشهد خطوات كبيرة إلى األمام 
بتوافر التقنيات الحديثة ووسائل 

التدريب العسكرية

في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم 
ندرك بعمق ويقين مدى النهضة 

التي تعيشها دولة اإلمارات
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محمد البواردي يشهد تخريج دورة ضباط 
جامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع  االحتفال الذي أقامته كلية زايد الثاني 
العسكرية بمناسبة  دورِة الجامعيين الخامسِة والثالثين ودورِة الوكالء التأهيلية لضباط التاسعة الذي 

أقيم بمقر الكلية بالعين .

محمد  الركن حمد  الفريق  معايل  الحفل  كام شهد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة وعدد من 

من  وحشد  ومدنيني  عسكريني  من  املسؤولني  كبار 

املدعوين وأولياء أمور الخريجني.

فيلم زايد المؤسس 
الوطني  السالم  بعزف  االحتفال  فعاليات  وبدأت 

ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم  وتم عرض 

فيلم عن »زايد املؤسس« يعرض ما قام به املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله من 

منذ  العسكرية  واملؤسسة  الدولة  تطوير  مراحل 

انشاء اتحاد االمارات بعدها القى  العميد ركن عيل 

سيف النعيمي قائد كلية زايد الثاين العسكرية كلمة 

بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل.

وقال ان  كليِة زايد الثاين العسكرية، وهي تحتفُل 

والثالثني  الخامسِة  الجامعيني  دورِة  بتخريِج  اليوم  

أن  بعد  التاسعة،  لضباط  التأهيلية  الوكالء  ودورِة 

وكفاءٍة  بنجاٍح  املقررِة  التدريِب  مراحَل  اجتازوا 

إليهم  يوكُل  ما  أداِء  عىل  قدرتَهم  وأثبتوا  عاليٍة، 

الظروِف واألوقات،  من مهاٍم وواجباٍت يف مختلِف 

ليكونوا رافداً جديداً من روافِد حامِة الوطن لتعزيِز 

أمنِه واستقرارِه ورخائِه وقد شاركَهم إخوٌة لهم من 

الشقيقِة اململكِة العربيِة السعودية.

حماة الوطن
وأضاف إنَّ ما حققتُه كليُة زايد الثاين العسكرية يف 

سمعًة  أكسبها  تطوٍر رسيعٍ  من  وجيزٍة  زمنيٍة  مدٍة 

واحرتاماً كبريين بني مثيالتِها من الكلياِت العسكرية 

يعوُد فضلُه إىل قوِة التأسيس وسداِد الرؤيِة وحسِن 

املتابعِة حتى أصبحت رغَم حداثِتها تضاهي أعرَق 

التدريِب  مجاِل  يف  العاملية  العسكريِة  الكلياِت 

مجاِل  يف  املدنيِة  الجامعاِت  وأفضَل  العسكري 

التعليِم األكادميي.

التحديات المعاصرة
وقال العميد ركن عيل سيف النعيمي ان  التحدياِت 

املعارصَة التي ظهرت عىل الساحِة قد فرضت علينا 

معايري  وتعديَل  وأساليبَه  التدريب  وسائل  تطويَر 

قادرٍة  تعليميٍة  مخرجاٍت  لضامِن  التدريبيِة  األداِء 

عىل مجابهِة األخطاِر الجاريِة أو املستقبلية، حيث 

تم تقييم مناهِج دورات الجامعيني ودورات تأهيل 

شاملٍة  تعليميٍة  سياسٍة  ضوِء  يف  لضباط  الوكالء 

الزمنية  واملدِة  املناسبة  التدريبيِة  الحزمِة  لتحديِد 

الصحيحة، وذلك مبا يتناسُب مع التطوِر الكبري الذي 

تشهدُه الكلية يف االعتامِد عىل النوعيِة يف التدريب 
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املقرراِت  إىل  املعرفية  األحاديِة  من  والتحوِل 

واالستمراِر  التداخِل  مبدأ  أساِس  عىل  التكاملية 

عمليٍة  متاريٍن  إدخاُل  تم  وقد  للمعرفة  والتكامِل 

الحديثة  التقنيات  باستخداِم  متقدمٍة  وتدريباٍت 

ميادين  يف  أو  الكليِة  داخَل  التدريبية  واملشبهاِت 

التدريِب التابعِة للقواِت املسلحة إلضفاِء الواقعيِة 

الفرِد  من  بدءاً  املطلوبِة  املهاراِت  الكاملِة ولرتسيِخ 

وحتى مستوى الرسية.

قسم الوالء
التامرين  و  التدريب  برنامج  عرض  تم  ذلك  وبعد 

العملية وأدى بعد ذلك الخريجون القسم عاهدوا 

الله والوطن بان يكونون جنوداً مخلصني بعدها تم 

اإلعالن عن النتيجة النهائية للدورات.

كام تناوب عددا من الطلبة الخريجني بإلقاء كلمة 

بعدة لغات عاهدوا الله فيها ان يكونوا السد املنيع 

القيادة  ظل  تحت  ومنجزاته  الوطن  يحمي  الذي 

الرشيدة.

 
تكريم األوائل

أحمد  بن  محمد  معايل  قام   الحفل  ختام  ويف 

وتسليم  األوائل  املتفوقني  بتكريم  البواردي 

الشهادات للخريجني بعدها قدم قائد الكلية هدية 

تذكارية ملعاليه ثم التقطت الصور التذكارية ملعايل 

راعي الحفل مع الخريجني.
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القوات المسلحة: 20 ألف مستفيد مـــــن »الجاهزيـــة البدنيــة«
كرمت الشيخة فاطمة ورعــــــــــاة مــبادرة »جسدك أمانة«

العام  األمني  الفاليس  عبدالله  الريم  وتسلمت 

تذكارية  للمجلس األعىل لألمومة والطفولة درعاً 

بالنيابة عن سموها، بينام أكدت القوات املسلحة 

أن 20 ألفاً استفادوا من برنامج الجاهزية البدنية. 

ملبادرة  الراعية  الجهات  تكريم  لدى  ذلك  جاء 

العامة  القيادة  أطلقتها  التي  أمانة«  »جسدك 

الوطنية  الخدمة  بهيئة  ممثلة  املسلحة  للقوات 

يف  املسلحة  القوات  ضباط  بنادي  واالحتياطية 

أبوظبي.

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية خالل 

الكلمة االفتتاحية لتكريم الرعاة أن مبادرة جسدك 

املنبثقة  االسرتاتيجية  املبادرات  إحدى  هي  أمانة 

الذي  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  برنامج  عن 

الشيخ  السمو  توجيهات صاحب  بناء عىل  صمم 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

سموه  فحرص  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

عىل أن يكون برنامجاً يعود بالنفع، والفائدة عىل 

جميع رشائح املجتمع. وأضافت الهيئة »إن برنامج 

الخدمة الوطنية ال يقترص عىل إعداد شباب الوطن 

عسكرياً، وإمنا يهدف أيضاً إىل رفع املستوى الصحي 

المباردة ساهمت في ترسيخ ثقافة الحياة 
الصحية لدى المجتمع
الحياة  منط  عىل  تشجيعهم  خالل  من  للشباب، 

الصحي، ومحاربة السلوكيات الضارة التي اعتادوا 

تسببت  التي  الخاطئة  الغذائية  والعادات  عليها، 

يف العديد من األمراض املزمنة، لذا جاءت املبادرة 

بهدف تحقيق التكامل الصحي، والوقايئ للمجتمع 

مع اسرتاتيجيات القطاع الصحي يف الدولة«.

وأشارت الهيئة إىل أن املبادرة ساهمت يف ترسيخ، 

من  املجتمع،  يف  الصحية  الثقافة  مفهوم  وتعزيز 

والفعاليات  تناولتها،  التي  الصحية  القضايا  خالل 

التي تبنتها عىل مدار الشهور املاضية،  التثقيفية، 

والتي كان لها أثر واضح، وملموس يف رفع مستوى 

الوعي الصحي، والغذايئ، والريايض يف املجتمع.

تكريم الرعاة
يف  الرئاسة  حرس  مدرسة  املكرمني  قامئة  شملت 

بتفعيل  قام  كأفضل معسكر  معسكر سيح حفري 

كرم اللواء الركن طيار الشيخ 
أحمد بن طحنون بن محمد آل 

نهيان رئيس هيئة الخدمة 
الوطنية واالحتياطية، سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك 

رئيسة االتحاد النسائي العام 
الرئيس األعلى لمؤسسة 

التنمية األسرية رئيسة المجلس 
األعلى لألمومة والطفولة 

»أم اإلمارات«، على جهودها، 
ودعمها المتواصل لمبادرة 

»جسدك أمانة« الحملة الثقافية 
الرياضية، والصحية الوطنية. 
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القوات المسلحة: 20 ألف مستفيد مـــــن »الجاهزيـــة البدنيــة«
كرمت الشيخة فاطمة ورعــــــــــاة مــبادرة »جسدك أمانة«

واالحتياطية خالل حديثه ملمثيل وسائل اإلعالم أن 

مبادرة جسدك أمانة ال تستهدف فقط مجندي 

مجتمعية  مبادرة  هي  بل  الوطنية،  الخدمة 

وطنية تهدف إىل نرش التوعية الصحية للمجتمع، 

مامرسة  عىل  املجتمع  فئات  كافة  وتشجيع 

الرياضة، مبا يسهم يف زيادة اإلنتاجية املجتمعية 

للمواطنني.

الخدمة  هيئة  يف  »دورنا  النيادي  وأضاف 

الرشكاء  مع  التعاون  هو  واالحتياطية  الوطنية 

ووقاية  الصحة  وزارة  وباألخص  االسرتاتيجيني، 

املجتمع، وهيئات الصحة املحلية لتوعية الشباب 

املقبلني عىل االلتحاق بالخدمة الوطنية، وتوضيح 

من  كافية  فرتة  قبل  البدين  املستوى  رفع  أهمية 

ينعكس  مبا  الوطنية،  الخدمة  لرشف  خوضهم 

أدائه  خالل  اللياقي  املجند  مستوى  عىل  إيجابا 

املجند  يكون  بحيث  الوطنية،  الخدمة  لربنامج 

واقتدار،  كفاءة،  بكل  الربنامج  أداء  عىل  قادراً 

وبلياقة بدنية عالية.

برنامج الخدمة الوطنية يهدف إلى رفع المستوى 
الصحي للشباب

األعىل  واملجلس  أمانة«،  »جسدك  حملة  مبادرة 

لألمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العاملية، ووزارة 

والتعليم،  الرتبية  ووزارة  املجتمع.  ووقاية  الصحة 

واإلصالح  للصيانة  املتطور  العسكري  واملركز 

واالتحاد  للطريان،  وماكسمس  »أمروك«،  والعمرة 

النسايئ العام، ومؤسسة التنمية األرسية، ومجلس 

أبوظبي الريايض، ومجلس ديب الريايض، ومجلس 

للجوجيتسو،  اإلمارات  واتحاد  الريايض،  الشارقة 

النسائية،  للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  وأكادميية 

واملركز الوطني للتأهيل، وبرنامج خليفة للتمكني 

زايد،  وجامعة  أبوظبي،  نيويورك  وجامعة  أقدر، 

وجمعية اإلمارات للتوحد، ورشكة الدار العقارية.

ثقافة الحياة الصحية
مدير  النيادي  سهيل  محمد  الركن  العميد  أكد 

إدارة التخطيط االسرتاتيجي بهيئة الخدمة الوطنية 
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سيف بن زايد يتفقد فعاليات 
» الوحدات المساندة«

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، أمس، مهرجان الوحدات المساندة للرماية السادس بمنطقة 

الريف في أبوظبي، واطلع سموه على عدد من الفعاليات واألنشطة 
والمسابقات، وكان في استقبال سموه اللواء الركن عبد هللا مهير الكتبي، 

قائد الوحدات المساندة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وعدد من كبار 
ضباط وقادة الوحدات المساندة.

الرماية  ملهرجان  الرابع  اليوم  فعاليات  تواصلت، 

قيادة  تنظمه  الذي   ،2018 السادس  السنوي 

طريق  عىل  الريف  مبنطقة  املساندة  الوحدات 

برعاية  زايد«،  »عام  شعار  تحت  ديب،   - أبوظبي 

كرمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة. وشهد املهرجان، أمس، إقباالً كبرياً من ِقبل 

لالستمتاع  العمرية،  الفئات  مختلف  من  املواطنني 

ومعايشة  والرتاثية،  الفنية  العروض  مبشاهدة 

املكتظ مبختلف  املهرجان  األجداد يف جنبات  حياة 

واأللعاب  والثقافية  الرتفيهية  والفعاليات  األنشطة 

والعروض والفقرات الرتاثية التي تالمس احتياجات 

جميع  وتريض  الجنسيات،  ومختلف  األعامر  جميع 

الرثية  واألنشطة  الفعاليات  مع  وبالتزامن  األذواق. 

باملهرجان، تنافس املشاركون ضمن مسابقات رماية 

ورمي  الصحون  ومسابقة  )مجموعات(  املدفع 

غنائية  حفالت  املسائية  الفرتة  شهدت  فيام  الرمح، 

وتراثية وأمسيات شعرية وشالت.

تطور كبير
رئيس  النعيمي،  عبيد  العميد خميس جمعة  وأكد 

السادسة  الدورة  أن  والجوائز،  املشرتيات  لجنة 

الخمس  النسخ  عن  كبرياً  تطوراً  تشهد  للمهرجان 

السابقة، مشرياً إىل أن اللجنة ضاعفت قيمة الجوائز 

مهرجان الوحدات المساندة يستقطب آالف المواطنين في يومه الرابع
من  املختلفة  املنافسات  يف  للفائزين  املقدمة 

تحفيزاً  مسابقة،  كل  يف  جائزة   20 إىل  جوائز   10

للمشاركة يف مسابقات  األعامر  للمواطنني من كل 

والجوائز  السحوبات  زيادة  إىل  إضافة  الرماية، 

املقدمة لزوار املهرجان.

وقدمت رشطة أبوظبي عرضاً حياً للمداهمة وإبطال 

وأجهزة  الروبوت  باستخدام  املشبوهة  األجسام 

واملالبس  واألقنعة  األشعة  باستخدام  التصوير 

الواقية التي تزن الواحدة منها نحو 40 كيلوغراماً. 

وقال الرقيب أول طالب يوسف املنصوري إن وحدة 

بحسب  فيه  املشتبه  الجسم  مع  تتعامل  اإلبطال 

يتم  بحيث  به،  املحيطة  والظروف  وشكله  مكانه 

تصوير  يتم  إذ  حالة،  لكل  املناسب  اإلجراء  اتخاذ 

الجسم بأشعة إكس، ثم يتم تحليل الصور واتخاذ 

إجراء التعامل املناسب معه وإبطاله عىل الفور.

مشاركات
فعاليات  يف  الوطنية  »كاركال«  رشكة  وتشارك 

األسلحة  من  جديدة  أنواع   5 وطرحت  املهرجان، 

الخفيفة املتطورة للمتسابقني يف الرماية، كام تشارك 

يف  الصحراوية  لألشجار  القايدي  ومشاتل  مزارع 

املهرجان للعام الثالث عىل التوايل، وأطلق املؤسس 

بشعار  احتفاالً  مبادرتني  القايدي  سلطان  سامل 
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اختار  زايد«،  »عام  للمهرجان  السادسة  الدورة 

ريعها  إذ خصص  بالدي«،  يا  »أمان  األوىل  للمبادرة 

شجرة  ألف   100 توزيع  ومبادرة  األحمر،  للهالل 

محلية للراغبني من املهتمني واملزارعني يف الدولة.

قرية تراثية
وتستقطب القرية الرتاثية يف املهرجان، التي تشتمل 

عىل 161 محالً تغطي كل احتياجات الرس املواطنة، 

أعداداً كبرية من الزوار من مختلف األعامر، وتحرص 

األرس من املواطنني واملقيمني عىل متابعة الفعاليات 

واألنشطة الرتفيهية التي تضمها القرية عرب االستمتاع 

من  اإلمارايت،  الرتاث  إلبراز  والرتاث،  األصالة  بأجواء 

اإلمارات،  أبناء  لجميع  الوطنية  الهوية  تعزيز  أجل 

جناح  مثل  متعددة،  أجنحة  الرتاثية  القرية  وتضم 

وعرض  والعطور  واملالبس  الشعبية  األكالت  يعرض 

املتعلقة  والبحرية  والجبلية  الصحراوية  املنتجات 

وأشاد   زوار   املهرجان   بتنوع  اإلمارات.  دولة  برتاث 

اليومية   من   أجل   إرضاء   جميع   األذواق. الفعاليات 

وقال   جاسم   املنصوري   إعجابه   مبهرجان   الوحدات  

»حقيقة   هي   املرة   األوىل   التي    املساندة   للرماية:  

 أحرض   فيها   للمهرجان   برغم   علمي   بإقامته   منذ  

 خمس   سنوات،   ومع األسف   مل   تتح   يل   فرصة   زيارته  

 يف   السنوات   املاضية،   ولكني   حرصت   عىل   التواجد  

 هذا   العام 

زوار مهرجان الوحدات المساندة 
يتفّقدون ميادين الرماية

نهيان،  آل  بن محمد  بن حمدان  أحمد  الشيخ  زار 

نهيان،  آل  خالد  بن  محمد  بن  عبدالله  والشيخ 

والفريق حمد بن سهيل الخيييل، مهرجان الوحدات 

رعاية  تحت  يقام  الذي  السادس،  للرماية  املساندة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

وتنظمه قيادة الوحدات املساندة.

مهري  بن  عبدالله  الركن  اللواء  استقبالهم  يف  وكان 

اللجنة  رئيس  املساندة،  الوحدات  قائد  الكتبي، 

وقادة  ضباط  كبار  من  وعدد  للمهرجان،  املنظمة 

عىل  الضيوف  اطلع  حيث  املساندة،  الوحدات 

املهرجان،  يتضمنها  التي  واألنشطة  الفعاليات 

وتفقدوا ميادين الرماية )الصحون والشوزن والقوس 

للمهرجان  املصاحب  املعرض  زاروا  كام  السهم(،  و 

وتعرفوا إىل الجهات املشاركة فيه، واستمعوا لرشح 

مفصل من القامئني عىل األجنحة، وأجنحة وحدات 

القوات املسلحة والقرية الرتاثية.

رئيس  الرميثي،  ثاين  حمد  الركن  الفريق  قام  كام 

أركان القوات املسلحة، صباح أمس، بزيارة ملهرجان 

يف  وكان  السادس،  للرماية  املساندة  الوحدات 

الريف  ميادين  موقع  إىل  وصوله  لدى  استقباله 

قائد  الكتبي،  الركن عبدالله بن مهري  اللواء  للرماية 

القوات  ضباط  كبار  من  وعدد  املساندة،  الوحدات 

املساندة، واطلع رئيس األركان للقوات املسلحة عىل 

أنشطة الرماية املختلفة وفعاليات املهرجان. 
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محمد بن زايد يهّنئ اللجنة المنظمة 
لمهرجان الوحدات المساندة بنجاح الفعاليات

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر عددا من أبطال القوات المسلحة » وسام الشجاعة » و ذلك 

لمواقفهم البطولية خالل أداء عملهم في عملية »إعادة األمل« في اليمن.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة يف قرص البحر، بحضور سمو الشيخ هزاع 

بن زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي، اللجنة املنظمة ملهرجان الوحدات 

العام  هذا  أقيم  الذي  للرماية  السادس  املساندة 

فرباير   11 من  الفرتة  يف  زايد«  »عام  تحت شعار 

إىل 9 مارس .

روح الفريق الواحد
وهنأ سموه اللجنة وفريق العمل عىل النجاحات 

وما  عام  كل  املهرجان  يحققها  التي  املتتالية 

متيزت به هذه الدورة من الفعاليات االجتامعية 

اقباال  التي القت  املختلفة  واالنشطة واملسابقات 

واسعا من األفراد والعائالت، مشيدا بالجهود التي 

بذلت والعمل بروح الفريق الواحد الذي امثر متيزا 

يف األداء وحسن التنظيم وتحفيز املتسابقني عىل 

دعا إلى مواصلة نشر الرماية كإحدى الرياضات األصيلة والتنافسية

املنافسة يف هذه الرياضة املهمة والعريقة.

نشر رياضة الرماية
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ودعا 

نهيان اىل مواصلة العمل عىل نرش رياضة الرماية 

ورفد  التنافسية  و  األصيلة  الرياضات  كإحدى 

املهرجان بأنشطة وبرامج عائلية واجتامعية.

رافق اللجنة خالل اللقاء اللواء الركن عبد الله مهري 

الكتبي قائد الوحدات املساندة بالقوات املسلحة.
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البواردي والرميثي يستقبالن رئيس 
األركان الباكستاني

البواردي يحضر احتفال اليوم الوطني 
لباكستان في إسالم آباد

وزير  البواردي،  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

دولة لشؤون الدفاع، يف مكتبه مبقر وزارة الدفاع 

حيات،  محمود  زبري  أول  الفريق  بأبوظبي، 

املسلحة  للقوات  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس 

الباكستانية، والوفد املرافق له. تناول اللقاء الذي 

الدفاع،  وزارة  وكيل  الظاهري،  سامل  مطر  حرضه 

املتميزة  االسرتاتيجية  والرشاكة  التعاون  عالقات 

باكستان  وجمهورية  اإلمارات  دولة  بني  القامئة 

اإلسالمية، وما تحظى به هذه العالقات من دعم 

الصديقني،  والشعبني  البلدين  وحكومتي  قياديت 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

التنسيق  مجاالت  الطرفان  استعرض  كام 

املجاالت،  من  عدد  يف  االسرتاتيجي  والتعاون 

استقبل  كام  والتطورات.  املستجدات  وآخر 

الرميثي،  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل 

رئيس أركان القوات املسلحة، يف مكتبه بالقيادة 

وزير  البواردي،  أحمد  بن  محمد  معايل  شارك 

دولة لشؤون الدفاع، يف احتفال باكستان، مبناسبة 

العاصمة  يف  نظم  الذي  الوطني  يومها  ذكرى 

إسالم آباد.

عبيد  حمد  معاليه،  جانب  إىل  االحتفال  وشهد 

إبراهيم سامل الزعايب، سفري الدولة لدى جمهورية 

الضباط  كبار  من  وعدد  اإلسالمية،  باكستان 

الوفد  وأعضاء  الدفاع،  وزارة  يف  واملسؤولني 

املرافق.

متانة  الدفاع،  لشؤون  دولة  وزير  معايل  وأكد 

العربية  اإلمارات  دولة  بني  الثنائية  العالقات 

املتحدة، وجمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة، 

قيادة وحكومة وشعباً يف مختلف املجاالت.

أول  الفريق  أبوظبي،  املسلحة يف  للقوات  العامة 

القوات  أركان  زبري محمود حيات. ورحب رئيس 

له،  املرافق  والوفد  الباكستاين  بنظريه  املسلحة 

بني  القامئة  العسكرية  العالقات  معه  واستعرض 

اإلسالمية،  باكستان  وجمهورية  اإلمارات  دولة 

والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
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أحمد بن طحنون يشهد تخريج الدفعة 
األولى من برنامج المهارات اإللكترونية

طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  شهد 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 

الخربات  مركز  نظمه  الذي  االحتفال  واالحتياطية، 

التكنولوجيا  ملعهد  التابع   - أبوظبي  بوليتكنك  يف 

من  األوىل  الدفعة  تخريج  مبناسبة   - التطبيقية 

منتسبي الخدمة الوطنية خريجي برنامج »املهارات 

اإللكرتونية«.

أبوظبي  وبوليتكنك  الخربات  مركز  الربنامج  وينفذ 

بالتعاون مع القيادة العامة للقوات املسلحة ممثلة 

تنفيذا  واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة  هيئة  يف 

لالتفاقية املوقعة بني الجانبني مؤخرا بشأن التعاون 

يف مجال التدريب والتطوير املهني ملجندي الخدمة 

مبختلف  املهارات  بناء  يف  وإعدادهم  الوطنية 

مجاالتها الفنية واإللكرتونية.

العور  املنان  عبد  أحمد  الدكتور  االحتفال  حرض 

املدير العام ملعهد التكنولوجيا التطبيقية، واملهندس 

الخربات  مركز  مدير  عيل  آل  محمد  الرحمن  عبد 

التطبيقية، وعدد من  التكنولوجيا  باإلنابة يف معهد 

واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  ضباط  كبار 

وشهدوا  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  ومسؤويل 

مشاريع التخرج.

»مركز  أن  العور  املنان  عبد  أحمد  الدكتور  وأكد 

مبهام  اضطلعا  أبوظبي«  و»بوليتكنك  الخربات« 

بالتعاون  املركز  قام  حيث  الربنامج،  هذا  يف  كبرية 

الوطنية  الخدمة  وهيئة  أبوظبي«  »بوليتكنك  مع 

مبخرجات  برنامج  بوضع  ورشكائها  واالحتياطية 

تعليمية ومهارات إلكرتونية موامئة مع خطة أبوظبي 

باتجاه  املنتسبني  لدى  الفكر  لتعزيز  وخطوة   2030

الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة من خالل 

هذا  يف  األوىل  للمرة  يحدث  بناء  اسرتاتيجي  تعاون 

املجال عىل أيدي منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة.

البرنامج ينفذه مركز الخبرات 
وبوليتكنك أبوظبي بالتعاون مع 

»الخدمة الوطنية«
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بمشاركة 80 جهة من مختلف القطاعات

إنطالق الدورة الثالثة لمعرض توظيف 
مجندي الجدمة الوطنية

الثالثة ملعرض توظيف  انطلقت فعاليات الدورة 

مجندي الخدمة الوطنية يف مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض، والذي استمر ملدة 3 أيام مبشاركة 80 

جهة من مختلف الجهات الحكومية، والخاصة.

الجابري  غافان  سعيد  سامل  الركن  اللواء  وأكد 

القيادة  يف  البرشية  والقوى  اإلدارة  هيئة  رئيس 

فرصة  قدم  املعرض  أن  املسلحة  للقوات  العامة 

برنامج  خريجي  من  الوطن  أبناء  ملختلف  هامة 

العمل  فرص  عىل  الحصول  يف  الوطنية  الخدمة 

املناسبة، والتي تتواكب مع تطلعاتهم، ومؤهالتهم 

العمل  قطاعات  تجمع  منصة  باعتباره  العلمية، 

املختلفة، بالباحثني عنه من املجندين.

وأضاف خالل افتتاحه للمعرض بحضور عدد من 

كبار ضباط القيادة العامة للقوات املسلحة وكبار 

تعدد  املعرض  “مينح  املشاركة  الجهات  مسؤويل 

باختالف  الوطنية،  الخدمة  ملجندي  الخيارات 

ميكنهم  كام  قطاعاتها،  وتنوع  العارضة،  الجهات 

من معرفة الفرص املتاحة، وملسنا خالل الدورات 

السابقة، والدورة الحالية مستويات اإلقبال الالفت 

من قبل املجندين، وحرص مختلف الجهات عىل 

املشاركة بفاعلية، واستقطاب الخربات املختلفة.

ترسيخ قيم العمل الجاد
من  بأبنائها  فخورة  اإلمارات  دولة  أن  إىل  وأشار 

مجندي الخدمة الوطنية، الذين يبذلون جهودهم 

االتحاد،  مكتسبات  عىل  الحفاظ  سبيل  يف 

رؤى  تحقيق  يف  يساهم  مبا  متواصل  وعطاؤهم 

الخدمة  أن  معتربا  القطاعات،  كافة  يف  الدولة 

الجاد،  العمل  قيم  ترسيخ  يف  ساهمت  الوطنية 

واملثابرة، وهو ما يلبي احتياجات القطاعات خالل 

بحثها عن الكوادر الوطنية املتميزة.

يعترب  املعرض  أن  الوطنية  الخدمة  وأعلنت هيئة 

من املبادرات الوطنية الهادفة، والتي تقدمه لتأمني 

مستقبل املجندين، املهني والتعليمي بعد إمتامهم 

للمساهمة  الوطنية،  الخدمة  برنامج  متطلبات 

املجندين  استقطاب  يف  الراغبة  الجهات  لقاء  يف 

أنه  موضحة  الوطني،  الربنامج  من  انتهائهم  بعد 

يخترص الكثري من املسافات بني الجهات العارضة، 

إىل  إضافة  رسيعة،  نتائج  إىل  ويؤدي  واملجندين، 

التواصل  جسور  بناء  يف  محورياً  دوراً  يلعب  أنه 

الوظيفية  الفرص  إيجاد  من  املجندين  لتمكني 

املناسبة لهم، وتأهيلهم، ورعايتهم.

جهات مشاركة
عن  املشاركة  الجهات  أعربت  جهتها  من 

دراسية  ومنح  عمل،  فرص  لتوفري  استعدادها 

ملجندي الخدمة الوطنية رغبة منهم يف استقطاب 

بروح  يتمتعون  الذين  الوطنية  الخدمة  خريجي 

عالية من املسؤولية، واالنضباط، ومهارات، وقيم 

عديدة غرست يف نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة 

الوطنية.

     المعرض يتيح 
الفرصة لمن يرغب 
من المجندين في 

مواصلة دراسته

سالم الجابري: مجندو الخدمة الوطنية برهنوا على 
إمتالكهم الجاهزية للعمل في كافة القطاعات
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البواردي يبحث تعزيز التعاون مع وزير صناعة 
الدفاع الكوري

سعيد بن حمدان يستقبل رئيس أركان القوات 
البحرية اإليطالي

رئيس هيئة اإلمداد يلتقي وزير الصحة الكوري

الدفاع،  البواردي وزير دولة لشؤون  استقبل معايل محمد أحمد 

معايل جون جيغوك وزير صناعة الدفاع بجمهورية كوريا الجنوبية.

ورحب معايل البواردي بزيارة وزير صناعة الدفاع الكوري الجنويب 

الثنائية وسبل تعزيزها  العالقات  املرافق له، وبحث معه  والوفد 

وتطويرها، مبا يخدم مصالح البلدين والشعبني الصديقني.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق املشرتك بني اإلمارات وكوريا 

الجانبان  وتبادل  والعسكرية.  الدفاعية  املجاالت  يف  الجنوبية 

وجهات النظر حول التطورات اإلقليمية والدولية، إضافة إىل عدد 

من املواضيع والقضايا ذات االهتامم املشرتك. حرض اللقاء عدد من 

كبار ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع.

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد 

آل نهيان قائد القوات البحرية مبكتبه يف قيادة القوات البحرية الفريق 

بحري فالرت جرياردييل رئيس أركان القوات البحرية اإليطالية .

وجرى خالل اللقاء - الذي حرضه عدد من كبار ضباط القوات البحرية 

عدد  ومناقشة  التعاون  أوجه  استعراض   - للضيف  املرافق  والوفد 

تتعلق  التي  السيام  املشرتك  االهتامم  ذات  العسكرية  املواضيع  من 

بالجوانب البحرية وسبل تطويرها وتعزيزها يف ظل الحرص املشرتك 

عىل رفع مستوى التعاون إىل آفاق أوسع مبا يحقق املصالح املشرتكة.

استقبل سعادة اللواء الركن محمد مراد حسن البلويش رئيس هيئة 

اإلمداد مبكتبه يف القيادة العامة للقوات املسلحة معايل نوينغ هو 

بارك وزير الصحة والرفاه االجتامعي الكوري الجنويب.

وتم خالل اللقاء - الذي حرضه عدد من ضباط القوات املسلحة 

وأعضاء الوفد املرافق للضيف - مناقشة عدد من املواضيع ذات 

االهتامم املشرتك
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شهادات القادة العسكريون في العالم 
وبعضها في الدوائر الرقابية لبلدانهم، 
تجمع على أن استراتيجية دولة اإلمارات 

في مكافحة التطرف واإلرهاب تؤكد 
مصداقية حكومة هذه الدولة في 

دعم التوجه العالمي نحو تحقيق األمن 
واالستقرار الدوليين، فمشاركاتها التي 

تمت ضمن التحالفات الدولية والعربية 
سواء في محاربة تنظيم »داعش« أو 

تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق 
واليمن يجعلها شريكًا ذو قيمة مضافة، 

حسب وصف أحد هؤالء القادة، آخر 
تلك الشهادات كانت لقائد القيادة 

المركزية االمريكية في منطقة ا لشرق 
األوسط وشمال أفريقيا الجنرال جوزيف 
فوتيل أمام لجنة القوات المسلحة في 

الكونجرس األمريكي.

بعض  »ارتعاش«  ومن  دول  تردد  من  يعاين  عامل  ففي 

السياسيني يف اتخاذ مواقف سياسية وعسكرية رصيحة 

عىل  بخطورتها  الجميع  يتفق  إرهابية  تنظيامت  تجاه 

استقرار املجتمعات والدول نتيجة لتفوق استعداداتها 

العسكرية قدرة بعض الدول ولديها االستطاعة يف إثارة 

املستحيل  من  يكون  املستقرة  املجتمعات  يف  الفوىض 

أن تأيت شهادة لسمعة دولة من فراغ أو أنها مجاملة 

موقفها ومصداقيتها  ثبات  نتيجة  بل هي  دبلوماسية، 

يف التعاون مع املجتمع الدويل يف القضاء عىل ما يهدد 

الرصيحة  املواجهة  من  يعاين  فالكل  واستقراره،  أمنه 

لهذه اآلفة.

والتطرف  اإلرهاب  مواجهة  يف  اإلمارات  دولة  دور  إن 

بعد  )تحديداً  املاضية  الفرتة  كبري خالل  بشكل  تنامى 

اإلجراءات  متعدياً  العريب(  بالربيع  يسمى  كان  ما 

أنه  أو  وقتي  تأثريها  أن  باعتبار  واألمنية  العسكرية 

الفكر  تغيري  يف  املبادرة  إىل  محددة  مسألة  يعالج 

خالل  من  أو  بالترشيعات  سواء  عام  بشكل  املتطرف 

التسامح  وفكر  يتوافق  مبا  الدراسية  املناهج  تعديل 

الشارع  يف  اليومية  املامرسات  من خالل  اآلخر  وقبول 

يستحيل  من  )ببساطة(  يكون  لذا  والعريب،  اإلمارايت 

يف  يطرح  ما  أو  األمرييك  للقائد  اإلشادة  تلك  تأيت  أن 

بعيداً  اإلمارات  دولة  دور  عن  الغربية  الخربة  بيوت 

عن مقومات حقيقية الحظها املسئول األمرييك وغريه 

اإلماراتيني  ومن  اإلماراتية  القوات  من  املراقبني  من 

أيضاً عىل أرض الواقع، ألن »الرباغامتية« والواقعية يف 

وأن  خاصة  الوحيد  املعيار  هي  الشهادات  هذه  مثل 

أدلة  األخرية  شهادته  يف  قدم  هذا  األمرييك  املسؤول 

مكافحة  يف  رشيكة  تكون  ألن  اإلمارات  اختيار  تثبت 

التطرف واإلرهاب مثل: املوقع االسرتاتيجي، رمبا كونها 

األفكار  هذه  مثل  تنترش  التي  الجغرافية  املنطقة  يف 

وبالتايل توفر القرب الجيوسيايس، وكذلك وطموحها ألن 

عىل  دليل  ذلك  كون  عموما  االبتكار  واجهة  يف  تكون 

أصحاب  »عدو«  هو  الذي  واملعرفة  بالعلم  االهتامم 

الفكر املتطرف أو كام يعرفون إعالميا »طيور الظالم« 

العسكري بوجه خاص عىل أساس منبع كل  واالبتكار 

ابتكار يخدم املجتمعات يف الجوانب السلمية.

ورمبا  العربية  الدول  من  واحدة  اآلن  هي  اإلمارات 

الوحيدة يف إقليم الرشق األوسط وأفريقيا األكرث خربة 

املحافل  تصنفها  لهذا  اإلرهاب واإلرهابيني  يف مواجهة 

سمعة اإلمارات العسكرية

بقلم : محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

الجاد  والعمل  والتعاون  املساندة  تقدم  بأنها  الدولية 

خالل  من  سواء  وإنسانية،  دولية  لتعهدات  والفعيل 

أو  االسرتاتيجية  الرؤية  صاحبة  السياسية  قيادتها 

مسؤوليها العسكريني واملدنيني املنفذين لتلك الرؤية. 

بحيث ال يكفي أن تكون عضواً يف تحالف اسرتاتيجي 

ستكون  وإال  فقط  تهديد  أو  خطر  أي  ملواجهة  ما 

»حليف نائم«، فهذا يحدث مع الكثريين، فام يحدث 

الفارق حقيقة هو حجم املشاركة ونوعيتها، خاصة يف 

الظروف الدولية الحالية، إذ ال بد أن تكون عنرصاً مؤثراً 

التناقضات يك يشعر  تتلون أو تلعب عىل  وال  وشفافاً 

بك اآلخرون ويحرتموك ألن املصداقية والثقة هي تراكم 

خربات واإلمارات خطها ونهجها واضحني منذ تأسيسها 

يف عام 1971. 

إن سمعة دولة اإلمارات يف مراكز صنع القرار العاملي 

هو انعكاس للوزن االسرتاتيجي اإلقليمي والدويل لها يف 

هذه املنطقة، ولقوة تأثري اإلمارات يف امللفات الحساسة 

يف املنطقة والعامل. والرائع يف األمر أنه بجانب املصداقية 

كافة  مع  جيدة  عالقات  متتلك  الدولة  فإن  اإلماراتية، 

العمل  ييرس  ما  وهو  فيها،  حضورا  ولها  العامل  دول 

املعالجة.  طرق  ولتقارب  التحديات  ملواجهة  املشرتك 

أؤكد مبا يردده السياسيون يف الغرب وباقي دول العامل 

عن استعداد دولة اإلمارات ملواجهة املنظامت اإلرهابية 

إنسانية  رسالة  صاحبة  دولة  كونها  الحقيقية  ورغبتها 

فهي بجانب العمل العسكري سواء يف اليمن أو العراق 

»إعادة  عملية  اإلنساين  الجانب  يكون  أفغانستان  أو 

القضاء  اإلنسان، وألن  وبناء  التعمري  األمل« من خالل 

رضوري  الحياة  مظاهر  لكل  املدمرة  اآلفة  هذه  عىل 

ألي تجربة تنموية بقدر رضورته للتعايش اإلنساين عىل 

الفكر  أصحاب  والتعلم سالح ضد  الحضارة  أن  أساس 

أيضاً  الغربيون  السياسيون  الجامد واملتطرف. يتحدث 

الدول  واجهة  يف  تكون  أن  إىل  اإلمارات  طموح  عن 

االبتكار  ذلك  يف  مبا  املجاالت،  مختلف  يف  املبتكرة 

العسكري، وهو ما يوضح مدى عمق الرؤية السياسية 

الذي تتمتع به قيادة هذه الدولة يف التفكري ملستقبل 

اإلمارات والعرب أيضاً، انطالقاً من عوامل عدة، أهمها 

أن الرشق عموما هي منبع اإلرهاب والتطرف والتخلف 

الغربية  الدول  إال أن ما تفعله اإلمارات والذي يفوق 

وإمنا  وقتية  ليست  املسألة  بأن  يؤكد  كثرية  أحيان  يف 

اسرتاتيجية وبعيدة النظر. !!
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إعداد: 
إسماعيل محمد البلوشي

سنوات من الحزم واألمل
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة 

يف دعم ونجدة األش��قاء يف اليمن، وتقديم 

الع��ون الالزم لهم بش��تى أش��كاله وأنواعه 

ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل 

مش��رك، وإن األحداث مه��ا تعاظمت لن 

تثنين��ا عن القيام بواجبن��ا األخوي والديني 

والعرويب واإلنس��اين تجاه أشقائنا يف اليمن، 

بل ع��ى العكس س��تزيدنا عزمي��ة وإرصار 

لتحقيق                  كاملة.
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محمد بن زايد : بتوجيهات خليفة .. سجل 
اإلمارات حافل بالمبادرات اإلنسانية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، أن األعمال اإلنسانية 

التي تنفذها دولة اإلمارات 
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه هللا، تعد نهجًا 

أصياًل وثابتًا في سياستها التي 
تحظى بسجل حافل من المبادرات 

اإلنسانية والخيرية واإلغاثية في 
مختلف مناطق العالم. 

البحر،  قرص  يف  سموه  استقبال  خالل  ذلك  جاء 

يف  العاملة  اإلغاثية  األحمر  الهالل  هيئة  فرق 

املزروعي  الدكتور حمدان مسلم  يرافقهم  اليمن، 

رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد عتيق 

الفالحي األمني العام ونواب األمني العام.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان أن الهالل األحمر اإلمارايت يجسد هذا النهج 

لدعم  ينفذها  التي  وبرامجه وأعامله  مبادراته  يف 

الشعوب والدول املحتاجة للعون واملساعدة، وهو 

به  يقوم  الذي  واإلنساين  اإلغايث  الدور  يف  يتجىل 

استقبل فريق الهالل األحمر اإلغاثية العاملة في اليمن

عىل أرض اليمن الشقيق.

اإلنساين  اإلمارات  دولة  دور  أن  إىل  سموه  وأشار 

مشرتك  أخوي  لتاريخ  امتداد  اليمن  يف  والخريي 

لن  اإلمارات  دولة  أن  عىل  سموه  مشددا  طويل.. 

تدخر جهدا يف تعزيز دورها ومسؤوليتها اإلنسانية 

تجاه الشعب اليمني الشقيق.

جهود
ومثن سموه جهود الهالل األحمر اإلمارايت يف مد يد 

العون واملساعدة لدعم األشقاء يف مختلف املناطق 

الصعبة  والتحديات  الظروف  رغم  اليمنية  واملدن 

إىل  سموه  داعيا  املناطق،  تلك  يف  يواجهها  التي 

مواصلة العمل وبذل املزيد من الجهود يف تقديم 

والربامج  املشاريع  وإقامة  اإلنسانية  املساعدات 

اليمني  الشعب  مساعدة  إىل  الهادفة  التنموية 

والتخفيف من معاناته.

عىل  أنهم  أثبتوا  اإلمارات  أبناء  »إن  سموه:  وقال 

قدر الحدث وحجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم 

وأنهم أهل للثقة التي وضعتها قيادة الدولة فيهم«.

اإلغاثية  األحمر  الهالل  وخاطب سموه فرق هيئة 

العاملة يف اليمن بقوله: »إن اإلمارات قيادة وشعبا 

تفتخر وتعتز ببذلكم وعطائكم، وتتابع تحركاتكم 

الظروف  رغم  اليمنية  الساحة  عىل  امليدانية 

السائدة هناك بتقدير وإعجاب شديدين«.
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محمد بن زايد يزور الشاعر والفنان اليمني 
فضل محمود صالح

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة الشاعر والفنان الشعبي اليمني فضل محمود صالح الذي 

يتلقى العالج والرعاية الطبية يف مستشفى برجيل بأبوظبي.

وأطأمن سموه خالل حديثه مع الفنان اليمني عىل صحته وسري عالجه متمنيا 

له الشفاء العاجل.

وتقديره  شكره  خالص  عن  اليمني  الشعبي  والفنان  الشاعر  أعرب  جانبه  من 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عىل هذه الزيارة الكرمية معربا 

عن اعتزازه باملواقف النبيلة والتضحيات العظيمة التي قدمتها دولة اإلمارات 

الرشعية  عودة  سبيل  يف  الشقيق  اليمني  الشعب  ملساندة  املتحدة  العربية 

واألمن واالستقرار إىل ربوع اليمن.

ويل  ديوان  وكيل  املزروعي  مبارك  محمد  سعادة  الزيارة  خالل  سموه  رافق 

عهد ابوظبي وسعادة الدكتور محمد عتيق الفالحي األمني العام لهيئة الهالل 

األحمر وعدد من املسؤولني.



2018أبريل555العدد26

3 سنوات على انطالق عاصفة الحزم

إلعادة  الحزم«،  »عاصفة  انطالق  عىل  سنوات   3

الرشعية إىل اليمن، والخناق يضيق عىل ميليشيات 

القتال  جبهات  يوم يف  بعد  يوماً  االنقالبية  الحويث 

الوطني  الجيش  قوات  قبضة  يف  تتساقط  التي 

»التحالف  بسواعد  املدعومة  الشعبية  واملقاومة 

السعودية،  العربية  اململكة  بقيادة  العريب« 

واإلمارات العربية املتحدة، وسط مؤرشات تؤكد أن 

النرص بات قريباً جداً.

القاعدة وداعش
 %85 نحو  اآلن  إىل  استعادت  اليمنية  الرشعية 

من األرايض بدعم من »التحالف« الذي مل يكتف 

إيران  من  بها  املغرر  امليليشيات  استهداف  مبهمة 

كل  لرضب  عملياته  وسع  وإمنا  اإلرهابية،  وأذرعها 

رأسها  وعىل  اإلرهابية  والتنظيامت  املجموعات 

»القاعدة« و»داعش«، سعياً النطالق مرحلة إعادة 

اإلعامر عىل قاعدة صلبة يف املستقبل.

مارس   26 - ليل 25  انطلقت  التي  املهمة  تكن  مل 

2015 سهلة عىل اإلطالق، لكنها بالحق ذللت تباعاً 

الخاضعة  املناطق  وقزمت  األخرى،  تلو  العقبة 

صنعاء-  »الحديدة-  مثلث  إىل  الحويث  مليليشيات 

التي  الرشعية  لصالح  يومياً  يتضاءل  الذي  صعدة« 

جداً.  قريباً  بات  النرص  أن  آخر  بعد  يوماً  تؤكد 

وأكد مراقبون مينيون مقتل ماال يقل عن 70 ألف 

الفتني  الحزم«،  »عاصفة  انطالق  منذ  مسلح حويث 

إىل استحداث امليليشيات عرشات املقابر يف صنعاء 

اليومية  املشاهد  أن  إىل  إضافة  املناطق،  وبعض 

التشييع والجنائز، تؤكد وجود عدد هائل  ملواكب 

وضخم من القتىل.

المخططات اإليرانية
وأكد قادة عسكريون أن »عاصفة الحزم« أسست 

اليمني  الشعب  أنقذ  عريب،  عسكري  ردع  ملرشوع 

للمخططات  وتصدى  امليليشيات،  بطش  من 

اإليرانية التي عملت عرب تلك امليليشيات للهيمنة 

اليمن، وتهديد أمن واستقرار املنطقة. وقالوا   عىل 

»إن عاصفة الحزم حققت منذ انطالقها انتصارات 

كبرية عىل األرض مكنت قوات الرشعية والتحالف 

املندب،  باب  يف  الدولية  املالحة  خط  تأمني  من 

وتأمني املالحة الجوية، إىل جانب متكني املنظامت 

الدولية من عملها يف إيصال املساعدات اإلنسانية، 

باإلضافة إىل دحر اإلرهاب يف املحافظات املحررة.

دروع بشرية
اللواء فضل  الرابعة  العسكرية  املنطقة  قائد  وقال 

ردع  قوة  تشكل  الحزم  عاصفة  أن  العمري  حسن 

الدولية،  للمالحة  املهدد  اإليراين  املرشوع  لهزم 

سنوات   3 بعد  ونؤكد  بل  القول،  ونستطيع 

وتدمري  املنطقة  يف  اإليراين  املرشوع  إفشال  عىل 

امليليشيات عسكرياً التي مل تعد متتلك قوة، وباتت 

عرب  وإعالمية  وهمية  متثيليات  صناعة  إىل  تلجأ 

الشباب  وتجنيد  برشية،  دروعاً  املدنيني  استخدام 

للقتال بالقوة«.

 70
ألف قتيل من 
الميليشيات 

والشرعية تحرر ٪85 
من األراضي

أنقذت الشعب اليمني من بطش الميليشيات 
الحوثية والتصدي للمخططات اإليرانية

سنوات من الحزم واألمل
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»قواتنا المسلحة« تقود مهمة القضاء على 
»القاعدة« و»داعش«

ساندت بقوة عمليات »الحزام األمني« في حضرموت وشبوة وأبين

اإلرهابيان،  و»داعش«  »القاعدة«  تنظيام  مثل 

الحويث  ال يقل عن خطورة ميليشيات  كبرياً  خطراً 

إىل  العريب  بالتحالف  دفع  ما  اإليرانية،  االنقالبية 

الرشعية  إىل جانب دعم  إضافية  اسرتاتيجية  تبني 

خطط  وضع  شملت  االنقالب،  وإنهاء  اليمنية 

رئيساً  تهديداً  ميثل  الذي  الخطر  هذا  ملواجهة 

لعملية تعزيز االستقرار يف املحافظات املحررة.

عىل مدى ثالث سنوات منذ بداية »عاصفة الحزم«، 

ليل 25 - 26 مارس 2015، تلقى اإلرهابيون رضبات 

موجعة يف معاقلهم الرئيسة جنوب ورشق اليمن، 

بعدما كانت شبه محمية خالل سيطرة ميليشيات 

متبادلة معهم يف رضب  التي لعبت أدواراً  الحويث 

املناطق املحررة ومحاولة زعزعة استقرارها.

تجهيز قوات لمكافحة اإلرهاب
وأعلن التحالف العريب أن الحرب عىل التنظيامت 

العسكرية،  اسرتاتيجيته  من  مهم  جزء  اإلرهابية 

أوىل  بتنفيذ   ،2016 مارس  يف  قيادته  وبدأت 

الحزام  قوات  عرب  عدن،  يف  العسكرية  عملياتها 

األمني التي أنشأت لهذه املهمة، وتلقى مقاتلوها 

القوات  من  فاعلة  مبشاركة  خاصة  تدريبات 

التحالف إىل  املسلحة اإلماراتية. كام سعت قوات 

تشكيل قوات مامثلة يف حرضموت وشبوة ولعبت 

اليمنية  الجهود  إسناد  يف  دوراً  اإلماراتية  القوات 

لتشكيل قوات مدربة ملحاربة التنظيامت اإلرهابية 

ساحلية  رشيطا  متتلكان  التي  املحافظتني  وتأمني 

وموانئ نفطية مهمة عىل بحر العرب.

تحرير المكال.. ضربة كبرى
يف 25 أبريل 2016، أعلنت قيادة قوات التحالف، 

»القاعدة«،  مشرتكة ضد  عسكرية  عملية  انطالق 

القوات  من  وعنارص  اليمني  الجيش  مبشاركة 

العملية  وأسفرت  واإلماراتية.  السعودية  الخاصة 

التنظيم،  عنارص  من   800 عىل  يزيد  ما  قتل  عن 

وعدد من قياداتهم، وفرار البقية.

نواة  تشكيل  عىل  التحالف  قوات  وعملت 

النخبة  »قوات  عليها  أطلق  حديثة  مينية  لقوات 

وإنهاء  حرضموت  ساحل  لتحرير  الحرضمية« 

تواجد القاعدة الذي سيطر عىل ميناء املكال وميناء 

الضبة النفطي.

خطط استراتيجية
التحالف،  من  بإسناد  الجيش  قوات  وأطلقت 

عمليات  اإلماراتية  القوات  من  فاعلة  ومبشاركة 

معاقلها  يف  وداعش  القاعدة  عنارص  ضد  نوعية 

وأبني  وشبوة  حرضموت  محافظات  يف  الرئيسية 

تدريبية  ومعسكرات  مقرات  تدمري  عن  أسفرت 

القوات  عىل  عصية  لسنوات  ظلت  للتنظيمني 

الحكومية السابقة. وعقب تأمني ساحل حرضموت 

يف 24 أبريل 2016، توسعت العمليات العسكرية 

تباعا لرضب مزيد من املناطق واملواقع التي ظلت 

سبتمرب  ويف  القاعدة.  لتنظيم  رئيسية  لسنوات 

املدربة  الشبوانية  النخبة  قوات  متكنت   ،2016

بلحاف  ميناء  تأمني  من  التحالف  من  بإرشاف 

االسرتاتيجي مبحاذاة الساحل الرشقي.

عمليات قاصمة
يف 15 فرباير 2018، أعلنت قوات النخبة الحرضمية 

من  فاعلة  ومبشاركة  التحالف  قوات  من  بدعم 

القوات اإلماراتية عملية »الفيصل« لتطهري املسيني 

غرب املكال، حيث متكنت خالل 3 أيام من تطهري 

الوادي الذي يعد من أهم معاقل »القاعدة« عىل 

يف  التنظيم  من  عنرصا   35 ومقتل  سنوات  مدى 

املواجهات وفرار العرشات. 

حرب ضد االنقالب واإلرهاب
إنجازاً  اإلرهاب  عىل  حربها  يف  اإلمارات  حققت 

أمنياً كبرياً وقطعت شوطاً يف هذا املجال وصارت 

الحويث  مليشيات  من  املحررة  املناطق  جميع 

اإليرانية خالية من العنارص اإلرهابية التي تنتمي 

القوات  وسيطرت  وداعش  القاعدة  لتنظيمي 

اإلمارات  تكون  وبهذا  املناطق،  هذه  األمنية عىل 

قد حققت يف حربها ضد اإلرهاب يف اليمن وبفرتة 

تحقيقه  تستطع  مل  ما  العامني  تتجاوز  ال  وجيزة 

خالل  اإلرهاب  ضد  حربها  يف  اليمنية  الحكومة 

عرشين عاماً.
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اإلمارات تعيد األمل إلى اليمن بمساعدات 
9.4 مليار درهم

استفاد منها 10 ماليين يمني منهم 4 ماليين طفل

ال تتوقف دولة اإلمارات العربية املتحدة، عن مد 

يد العون وجسور املساعدات ملختلف دول العامل، 

وخاصة الدول العربية الشقيقة، التي كانت اليمن 

التي  القاسية  الحرب  ظروف  حيث  رأسها؛  عىل 

وانعدام  اليمني،  الشعب  وطأتها  تحت  يعيش 

احتاج  ما  والتعليمية  الصحية  الخدمات  أغلب 

باملليارات  الخري  مساعدات  توفري  عاجل  وبشكل 

للتخفيف من حدة الكارثة اإلنسانية التي عايشها 

الدور  تجىل  وقد  لحظة.  كل  يف  اليمني  املواطن 

الكبري لهيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف تلك املحنة، 

برفع مستوى عمليات اإلغاثة التي يقدمها لليمن.

بلغ حجم املساعدات إىل اليمن، بحسب ما أعلنته 

منذ  اإلماراتية،  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزارة 

إبريل 2015 وحتى نوفمرب 2017، حوايل 9 مليارات 

مليارين  نحو  يعادل  ما  أي  درهم،  مليون  و400 

ميني  ماليني   10 منها  استفاد  دوالر،  مليون  و560 

منهم 4 ماليني طفل ، ما يعكس جهود هيئة الهالل 

اإلمارات  دولة  وإنجازاتها وحرص  اإلمارايت  األحمر 

اليمني  الشعب  مستقبل  عىل  الرشيدة  وقيادتها 

التدمريية  السياسة  جراء  معاناته  من  والتخفيف 

مليليشيات الحويث.

تعاون دولي
اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  من  مقدم  وبدعم 

بدأت منظمة الصحة العاملية من العاصمة اليمنية 

املؤقتة عدن، توزيع مساعدات ومستلزمات طبية 

عىل عرشين مركزاً صحياً يف عرش محافظات مينية 

بحضور الدكتور عيل الوليدي وكيل وزارة الصحة 

من  دفعة  إرسال  وتم  اليمنية،  والسكان  العامة 

تلك املستلزمات الطبية إىل مراكز الشحر وتريم 

بحرضموت، ومستشفى مأرب العام، ومركز الخرب 

املخا  ومستشفى  أبني،  مبحافظة  ولودر  واملحفد 

العام مبحافظة تعز. وكانت دولة اإلمارات، وقعت 

اتفاقية رشاكة مع منظمة الصحة العاملية بقيمة 

مستشفى   20 ترميم  تتضمن  درهم  مليون   55

تنفيذ  إىل  إضافة  محافظات،   9 يف  صحياً  ومركزاً 

شلل  ضد  التكاملية  اإليصالية  األنشطة  برامج 

بقيمة  األطفال والحصبة وغريها يف 11 محافظة 

اإلمارات  دعمت  فيام  دوالر،  ألف  و752  مليون 

الكولريا يف 23 محافظة مينية، كام  وباء  مكافحة 

مبدينة  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  هيئة  وقعت 

االستقبال  صالة  لتجهيز  عمل  اتفاقية  املكال، 

واالنتظار الرئيسية مبركز الربوة الصحي باملدينة، 

إضافة إىل تسليمه جهازي سونار و»يس يب يس« 

الصحية  الخدمات  من  أفضل  مستوى  لتقديم 

لليمنيني مجاناً. 

إعادة األمل
مشهوداً  ودعامً  كبرية  أولوية  اإلمارات  وأعطت 

األمل«  »إعادة  عملية  ضمن  اإلعامر،  إعادة  يف 

سخياً  دعامً  مقدمة  باليمن  املحررة  املناطق  يف 

ملشاريع تأهيل قطاع البنية التحتية األساسية التي 

الرشب  ومياه  الكهربايئ  التيار  إمدادات  شملت 

الخدمية  املرافق  من  وغريها  الصحي  والرصف 

لها دور رائد يف ترميم وإعادة  املتنوعة، كام كان 

وما  عدن  يف  املدين  والدفاع  الرشطة  مراكز  بناء 

آليات  من  إليه  تحتاج  ما  بكل  وتجهيزها  حولها 

األمن  حفظ  يف  بدورها  تقوم  حتى  ومعدات 

واالستقرار عىل أكمل وجه.

سنوات من الحزم واألمل
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محطات بارزة
عند الساعة الثانية فجر يوم الخميس 26 مارس 

»عاصفة  عمليات  اليمن  يف  انطلقت   ،2015

الحزم«، التي شنتها قوات التحالف العريب الذي 

يضم 10 دول بقيادة اململكة العربية السعودية.

- 26 مـــــــارس:

أعلنت السعودية إطالق »التحالف العريب لدعم 

الحزم«  »عاصفة  عملية  اليمن«،  يف  الرشعية 

بقيادتها، ومشاركة قوات من 9 دول أخرى.

- 27 مـــــــارس:

كثفت طائرات التحالف رضباتها عىل مقر قيادة 

املنطقة العسكرية السادسة شامل صنعاء، ومقر 

القوات الخاصة ودار الرئاسة.

- 28 مارس:

جوية  دفاعات  التحالف  غارات  استهدفت 

الديلمي  قاعدة  يف  سام  صواريخ  وبطاريات 

الجوية، ومخازن السالح للقوات الخاصة مبنطقة 

الصباحة غريب صنعاء.

- 30 مارس إلى 3 أبريل:

يف  وأهداف  مواقع  التحالف  طريان  استهدف   -

مدينة يريم مبحافظة آب وسط اليمن، وقامت 

قوات التحالف بإمداد املقاومة الجنوبية بكميات 

اتصال  ومعدات  املتنوعة  األسلحة  من  كبرية 

متطورة.

- 14 أبريل:

- أصدر مجلس األمن الدويل قراراً جديداً طالب 

فيه الحوثيني باالنسحاب من كافة املدن اليمنية، 

العنف مع فرض عقوبات عليهم، وجاء  ووقف 

القرار بأغلبية 14 صوتاً مع امتناع دولة واحدة 

وهي روسيا.

- 21 أبريل:

عاصفة  عملية  نهاية  التحالف  قيادة  أعلنت   -

الحزم، وبدء عملية إعادة األمل.

خبير روسي: التحالف نجح 
في تثبيت الشرعية

األوسط  الرشق  شؤون  يف  الرويس  الباحث  أكد 

سريغي بيليايف أن تشكل التحالف العريب لدعم 

وملحة،  بديهية  كنتيجة  جاء  اليمن  يف  الرشعية 

وإحباط  اليمن،  يف  الرشعية  السلطة  لحامية 

قاعدة  إىل  البلد  هذا  لتحويل  اإليرانية  املساعي 

جديدة ألطامع طهران يف املنطقة.

الخطر  مدى  تصور  ميكن  ال  أنه  بيليايف  ورأى 

املنطقة،  ودول  اليمن  يطال  أن  ميكن  كان  الذي 

الحوثيون  متكن  حال  يف  منها،  املجاورة  سيام  وال 

عليه،  سيطرتهم  بسط  من  لهم  الحليفة  والقوى 

واالنهيار الذي كان ميكن أن يرضب منظومة األمن 

واالستقرار القامئة، لوال االستجابة العاجلة لبلدان 

التحالف لنداء الرئيس عبد ربه منصور هادي، يف 

لنتائج  والتصدي  الرشعية  لدعم  املساعدة  طلب 

وتداعيات االنقالب.

ورأى أن قرار دول التحالف العريب يف دعم الرشعية، 

والقوى  االنقالبيني  مخططات  تعطيل  يف  أسهم 

اإلقليمية الداعمة لهم، وعىل رأسها إيران، يف وضع 

املنفلتة،  امليليشيات  سيف  رحمة  تحت  اليمن 

مع  السنني، ال سيام  لعرشات  يطول  قد  يف رصاع 

األخرية  األعوام  يف  اليمن  تحول  بالحسبان  األخذ 

إىل مقر وممر لعرشات التنظيامت اإلرهابية، التي 

الشعب  واستقرار  أمن  عىل  خطرها  ينحرص  ال 

اليمني، بل عىل البلدان والشعوب املجاورة.

تثبيت الشرعية
اململكة  رأسه  وعىل  التحالف،  أن  بيليايف  وأكد 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، نجح 

هادي،  منصور  ربه  عبد  الرئيس  رشعية  تثبيت  يف 

رغم املحاوالت التي بذلها الحوثيون إلقصائه وعزله 

وحصاره، ويف نفس الوقت منع تحول هذا البلد من 

عمق اسرتاتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي إىل 

الجيوسياسية  االعتبارات  جانب  وإىل  عليها.  خطر 

اليمن، شدد  يف  الرشعية  الحكومة  وطلب  املحضة، 

البلد  هذا  إلنقاذ  العريب  التحرك  أن  عىل  بيليايف 

من مستنقع التقسيم والفوىض نتيجة االنقالب عىل 

جامعة  ميثاق  من  كذلك  رشعيته  يستمد  السلطة، 

الدول العربية واتفاقية الدفاع العريب املشرتك، فضالً 

عىل ميثاق األمم املتحدة، ومبباركة املجلس الوزاري 

الصادر  البيان  يف  العربية  الدول  لجامعة  العريب 

التي  النجاحات  أن  إىل  ونوه   .2015 مارس  يف  عنه 

الرشعية  القوات  دعم  يف  التحالف  قوات  حققتها 

استعادة معظم املناطق من سيطرة القوى املنشقة 

والتي تعمل لصالح قوى خارجية وعىل رأسها إيران، 

ترافقت مع مراعاة حياة وسالمة املدنيني يف سياق 

العمليات العسكرية، ووقف انهيار االقتصاد اليمني، 

املحافظات  إعامر  وإعادة  اإلغايث  الدعم  وتقديم 

املدمرة، بعد تحريرها من أيدي الحوثيني.
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إدانتها  عن  املتحدة  العربية  اإلمارات  أعربت 

الصاروخية  للهجامت  الشديدين  واستنكارها 

الحويث  ميليشيات  نفذتها  التي  الصنع  إيرانية 

االنقالبية، ضد السعودية، مؤكدة وقوفها الكامل 

الشقيقة  العربية السعودية  إىل جانب اململكة 

ترويع  استهدف  الذي  التصعيد  هذا  وجه  يف 

اململكة  يف  التحتية  بالبنية  واإلرضار  املدنيني 

التعنت  مدى  عن  تنم  عشوائية  هجامت  عرب 

الحويث اإليراين واإلرصار عىل زعزعة أمن املنطقة 

واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدويل يف بيان 

أن هذه االستهدافات املتكررة للمملكة من قبل 

ميليشيات الحويث اإليرانية تؤكد رضورة الوقوف 

داعية  العدائية،  األعامل  هذه  ضد  الحازم 

املجتمع الدويل للقيام بواجبه لوقف ومنع هذه 

األعامل ضامنا الستقرار املنطقة.

أمن السعودية جزء ال يتجزأ من أمن اإلمارات
أدانت هجمات »الحوثيين« الصاروخية اإليرانية

وجدد البيان موقف اإلمارات الثابت إىل جانب 

السعودية  أمن  أن  مؤكداً  اململكة،  يف  األشقاء 

جزء ال يتجزأ من األمن الوطني وأمن املنطقة.

الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل  وقال 

»تويرت«  عىل  تغريدات  يف  الخارجية  للشؤون 

واضحة..  اإليرانية  الحويث  صواريخ  رسالة  »إن 

تستهدف  إرهابية  ميليشيات  مع  تعايش  ال 

استقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران، ومصرينا 

مستقبل  وهدفنا  بالرياض،  مرتبط  املعركة  يف 

أمن املنطقة ومَيَُن عريب متجانس مع محيطه«. 

وأضاف يف إشارة إىل قطر »أن تصدر بيان رسمي 

يدين استهداف السعودية بالصواريخ البالستية، 

بينام ينتيش اإلعالم الذي متلكه بهذا االستهداف، 

هذه االزدواجية هي خري معرّب عن سبب أزمتك 

التي جعلتك معزوال ومنبوذا ومهّمشا«.

وتوالت ردود الفعل العربية املستنكرة للعدوان 

استنكار عربي واسع للعدوان الحوثي وتضامن تام مع إجراءات المملكة

قرقاش: ال تعايش مع ميليشيات إرهابية مطية لطهران
بالستية  صواريخ   7 بإطالق  متثل  الذي  الحويث 

بطريقة عشوائية عىل املناطق املدنية واآلهلة 

وواحد  الرياض  باتجاه  منها  ثالثة  بالسكان، 

نجران  باتجاه  وواحد  مشيط  خميس  باتجاه 

واثنان باتجاه جازان، لكن قوات الدفاع الجوي 

السعودي متكنت من اعرتاضها وتدمريها، وأدى 

اعرتاض أحدها لتناثر الشظايا عىل بعض األحياء 

وإصابة  مقيم  استشهاد  عن  أسفر  ما  السكنية 

اثنني آخرين من الجالية املرصية وأرضار مادية.

انتهاكاً  متثل  اإلجرامية  األعامل  هذه  مثل  إن 

الخاص   2231 رقم  األمن  مجلس  لقرار  واضحاً 

الباليستية،  للصواريخ  اإليراين  الربنامج  بتطوير 

امليليشيات  تزويد  بوقف  الخاص   2216 ورقم 

اليمن  يف  الرشعية  نطاق  خارج  تعمل  التي 

باألسلحة.
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»التحالف العربي« 

يفضح باألدلة تسليح إيران لـ »الحوثيين«

المالكي: السعودية تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين

عرض »التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن«، 

صوراً وأدلة تثبت تورط إيران يف تزويد ميليشيات 

واألسلحة  البالستية  بالصواريخ  االنقالبية  الحويث 

الحديدة  ميناء  عرب  تهريبها  خالل  من  املتطورة 

الرسمي  املتحدث  وأكد  الدويل.  صنعاء  ومطار 

خالل  املاليك،  تريك  الركن  العقيد  التحالف  لقوات 

السعودية  العربية  اململكة  أن  صحفي،  مؤمتر 

واملكان  الوقت  يف  إيران  عىل  الرد  بحق  تحتفظ 

»الحوثيني«  تزويد  يف  استمرت  طاملا  املناسبني، 

األمن  وزعزعة  مدنها  الستهداف  بالصواريخ 

واالستقرار.

إىل  طهران  هربته  إيرانياً  صاروخاً  املاليك  وعرض 

عليه  وظهرت  اليمن،  يف  ضبطه  وتم  امليليشيات، 

كتابة بالفارسية. وأوضح أن »التحالف« متكن من 

»صياد«  نوع  من  إيرانية  صواريخ  شحنة  ضبط 

رصد  التحالف  أن  إىل  وأشار  إطالقها.  دون  وحال 

الحوثيون  كان  »قيام«  نوع  من  إيرانية  صواريخ 

يخططون إلطالقها عىل السعودية.

وأكد أن الصواريخ السبعة التي تم تدمريها، مساء 

أمس األول، وكانت تستهدف مناطق مدنية، خاصة 

أن  تؤكد  بالشظايا،  أحياء   7 تأثرت  حيث  الرياض، 

إطالقها تم بطريقة عشوائية دون مراعاة للمناطق 

اآلهلة بالسكان.

ولفت إىل أن الحوثيني أطلقوا حتى اآلن حوايل 104 

بعضها  السعودية،  األرايض  عىل  بالستية  صواريخ 

استهدف مناطق يف مكة املكرمة والرياض، مشرياً إىل 

أن معظم هذه الصواريخ تم إطالقها من منطقتي 

صعدة وعمران. ودعا مجلس األمن ملحاسبة إيران 

عىل خرقها القانون الدويل، وأشار بيده إىل صاروخ 

الرياض، وقال »إنه  الحوثيون عىل  باليستي أطلقه 

إيراين من نوع قيام«.

وعرض املتحدث »صاممات« تشكل إحدى ميزات 

ميتلك  ال  الحويث  أن  إىل  مشرياً  اإليرانية،  الصواريخ 

املحرك يف  أن  الصاروخية، وموضحاً  القدرات  هذه 

عرض  كام  الرياض.  ليصل  مصمامً  كان  الصاروخ 

زياً  ترتدي  الحويث  ميليشيات  من  لعنارص  صورة 

فيديو  وبث  الصواريخ.  إطالق  مهمة  تتوىل  مدنياً 

الصواريخ  إطالق  أنظمة  تُحرك  امليليشيات  يظهر 

أثناء هبوط وإقالع طائرات األمم املتحدة يف مطار 

صنعاء الدويل.

ضبطها  إيرانية  رادارات  منظومة  املاليك  وعرض 

إىل  ولفت  »صياد«.  صاروخ  إىل  إضافة  التحالف، 

كثكنة  الدويل  صنعاء  مطار  الحوثيني  استخدام 

عسكرية، ما يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون 

الدويل واإلنساين، ويعرض طائرات اإلغاثة إىل خطر 

تنتهك  إيران  أن  عىل  املاليك  وشدد  االستهداف. 

بشكل رصيح، القانون الدويل واإلنساين، باستمرارها 

يف تهريب األسلحة للحوثيني يف اليمن.

الصواريخ تم إطالقها بطريقة عشوائية دون مراعاة للمناطق السكنية
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بإسناد من القوات اإلماراتية.. مقاتالت التحالف تدمر 
مخازن صواريخ للحوثيين في جبهة الساحل الغربي

شنت  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  من  كبري  إسناد 

العربية  اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  مقاتالت 

السعودية لدعم الرشعية يف اليمن سلسلة غارات 

استهدفت  املاضيني،  اليومني  خالل  مركزة  جوية 

وذخرية  أسلحة  ومخازن  عسكرية  تعزيزات 

وصواريخ وتجمعات ميليشيات الحويث اإليرانية يف 

جبهات الساحل الغريب.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمري مخازن أسلحة 

وذخائر وخنادق تابعة مليليشيات الحويث اإليرانية 

والجراحي  والعمري  وموزع  حيس  مناطق  يف 

يف  الوليد  بن  خالد  معسكر  وجنوب  والتحيتا 

التحالف  مقاتالت  من  وقاسمة  نوعية  رضبات 

فرار  وسط  امليليشيات  صفوف  أربكت  العريب 

جامعي لعنارصهم.

إىل  إضافة  صواريخ  حاوية  املقاتالت  ودمرت 

متفرقة  مناطق  وناقلة جنود يف  مركبات عسكرية 

من محافظة الحديدة. كام أسفرت غارات مقاتالت 

التحالف العريب عن مرصع العرشات من ميليشيات 

الحويث اإليرانية، بينهم عدد من القيادات الحوثية 

عىل  تكبدت  العسكرية  اآلليات  عرشات  وتدمري 

إثرها امليليشيات خسائر فادحة يف العتاد واألرواح.

خنادق  العريب  التحالف  مقاتالت  واستهدفت 

للحوثيني بني  تابعة  أسلحة  وحاويات تحتوي عىل 

تجمعات  إىل  إضافة  والتحيتا  الخوخة  مديريتي 

الحوثيني يف موزع والعمري وجنوب معسكر خالد.

الغارات  شن  العريب  التحالف  مقاتالت  وتواصل 

الحويث  ميليشيات  تجمعات  مناطق  عىل  الجوية 

واآلليات  العسكرية  التعزيزات  وتدمري  اإليرانية 

التابعة لها يف مناطق الساحل الغريب.

إىل ذلك، لقي 16 حوثياً مرصعهم مساء أمس األول 

»الشرعية« تحرر 5 مواقع في »رازح« وتتقدم في »نهم«.. وانتزاع ألغام بحرية

يف كمني للجيش الوطني يف شامل نهم. وذكر املركز 

استدرجت  الجيش  قوات  أن  للجيش،  اإلعالمي 

إىل  االنقالبية  امليليشيات  عنارص  من  مجموعة 

كانت  بينام  نهم،  مديرية  شاميل  محكم  كمني 

سلسلة  شامل  الجيش  مواقع  إىل  التسلل  تحاول 

أن  مضيفاً  الجوف،  محافظة  باتجاه  يام  جبال 

القوات متكنت خالل الكمني من قتل جميع عنارص 

يف  ميداين  قيادي  بينهم   16 وعددهم  امليليشيات 

امليليشيا االنقالبية.

بن داغر: مفتاح الحرب والسالم في أيدي 
طهران وليس الحوثي

بن  عبيد  أحمد  اليمنية  الحكومة  رئيس  أكد 

بشأن  االنقاليب  الحويث  ميلشيات  قرار  أن  دغر، 

الحرب والسالم يف أيدي طهران، موضحا أن دور 

من  منها  يراد  ما  تنفيذ  عىل  يقترص  الحوثيني 

إيران.

وأضاف أن الحوثيني يريدون فرض نظام سيايس 

جديد يستند عىل والية الفقيه، كام هو حاصل 

يف إيران، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يقبل أن 

التجربة  إنتاج  إلعادة  موقع  إىل  بالده  تتحول 

الدخيل  الطائفي  ومرشوعها  الفاشلة  اإليرانية 

عىل العروبة واإلسالم.

عىل  التأكيد  اليمنية  الحكومة  رئيس  وجدد 

الثابت تجاه السالم والتمسك  الحكومة  موقف 

عليها،  املتوافق  السيايس  الحل  مبرجعيات 

القرارات  واحرتام  هيبة  إسقاط  أن  إىل  الفتا 

إي  عنها سيشجع  الصادرة  واملؤسسات  الدوليّة 

وفرض  االنقالب  عىل  سالح  متتلك  ميليشيات 

إراداتها بالقوة.
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»الشرعية« تواصل تقدمها في نهم و»التحالف« 
يدك مواقع االنقالبيين في صنعاء والحديدة

جبهة  يف  جديداً  تقدماً  الرشعية  قوات  حققت 

اسرتاتيجية  جبال  سلسلة  تحريرها  بعد  »نهم« 

لدعم  العريب  التحالف  شن  فيام  املنطقة،  يف 

الرشعية غارات جوية استهدفت قواعد عسكرية 

الحديدة،  ميناء  للميليشيات يف صنعاء ومحيط 

بينام ضبطت األجهزة األمنية كمية من األسلحة 

طريقها  يف  كانت  مأرب  مدينة  يف  املُهربة 

للميليشيات يف صنعاء.

وحقق الجيش الوطني اليمني تقدماً جديداً يف 

جبهة نهم رشق صنعاء، حيث متكن من تحرير 

سلسلة جبال »رباعني واألدمغ«. وقال املتحدث 

املعارك  إن  السابعة،  العسكرية  املنطقة  باسم 

الحويث  ميليشيات  من   26 مقتل  عن  أسفرت 

ثالث  تدمري  عن  أسفرت  كام  العرشات،  وجرح 

امليليشيات  وفرار  ومدرعتني،  عسكرية  عربات 

قصفا  الوطني  الجيش  شن  كام  مواقعها.  من 

ضبط شحنة أسلحة ُمهربة للميليشيات في مأرب

مدفعيا مكثفا عىل مواقع وتجمعات الحوثيني يف 

مواقع متفرقة من مديرية نهم، وجرى استهداف 

70 عنرصاً من امليليشيات عىل مشارف مسورة، 

وتدمري مدرعات وعربات عسكرية. 

طريان  استهدف  الغريب،  الساحل  جبهة  ويف 

التحالف أمس، ولليوم الثاين عىل التوايل، معسكر 

العسكري  املطار  من  القريب  الجوي  الدفاع 

واملدين مبدينة الحديدة الساحلية.

اللواء  معسكر  التحالف  مقاتالت  وقصفت 

مدينة  يف  الحوثيون  عليه  يسيطر  الذي  العارش 

»باجل« رشق الحديدة.

ويف البيضاء، قالت مصادر عسكرية، إن املعارك 

تواصلت عىل مشارف مديرية »املالجم« وعىل 

الخاضعتني  ونعامن«  »ناطع  مديريتي  أطراف 

 6 التحالف  مقاتالت  وشنت  الرشعية.  لسيطرة 

جبيل  يف  الحويث  مليليشيات  مواقع  عىل  غارات 

الحصان«  »غول  ومنطقة  والثعالب«  »العليب 

البيضاء،  غرب  شامل  »القريشية«  مديرية  يف 

صفوف  يف  وجرحى  قتىل  سقوط  عن  أسفر  ما 

امليليشيات.

ضبط خلية داعشية متخصصة 
بتطوير االغتياالت في عدن

عىل  القبض  إلقاء  أمس،  عدن،  أمن  إدارة  أعلنت 

فريق تصوير تابع لتنظيم »داعش«، بحوزته أجهزة 

وعدسات،  كامريات  بينها  التقنية  عالية  تصوير 

وطائرات خاصة بالتصوير الجوي.

وقال بيان صادر عن أمن عدن، إن الفريق مكون 

من 3 أشخاص، وإن عملية إلقاء القبض عليه كانت 

البيان  العريب. ووفق  التحالف  بالتنسيق مع قوات 

الصغر  بالغة  ناسفة  عبوات  عىل  عرث  األمن  فإن 

الذهبية  باملصوغات  خاصة  ُعلب  بداخل  وضعت 

بأجهزة تفجري عن  وُربطت بوساطة أسالك خاصة 

بُعد.

الذي  الوكر  بداخل  العثور  تم  »كام  وأضاف 

األسلحة  لتخزين  مخبأ  بعدن  داعش  خلية  تتخذه 

يستخدمها  الذي  التصوير  عّدة  عىل  واملتفجرات 

الفريق لتسجيل وصايا منفذي العمليات االنتحارية 

بينها شعار التنظيم باللون األسود والذي يُستخدم 

كخلفية ظهرت دامئاً يف الصور التي نرشها التنظيم 

ملنفذي العمليات االنتحارية«. وأشار البيان إىل أن 

املوقع،  يف  عليها  ُعرث  التي  الخطرة  املواد  بني  من 

ديناميت  وأصابع  للتفجري  جاهزة  ناسفة  أحزمة 

االنفجار  شديدة  فور  اليس  مادة  تحوي  وأكياس 

واملتفجرات  األسلحة  من  كميات  إىل  باإلضافة 

بجميع أنواعها. وأكدت رشطة أمن عدن أن هذه 

الوحدة  نفذتها  التي  الناجحة  النوعية  العملية 

األمنية الخاصة مبكافحة اإلرهاب، تأيت بعد يومني 

من تنفيذ عملية مامثلة تم فيها القبض عىل قيادي 

بارز يف التنظيم، الفتة إىل أن القيادي اعرتف بوقوفه 

و»املنصورة«  مور«  »جولد  تفجري  عمليتي  خلف 

وعمليات اغتيال طالت منتسبني ألمن عدن.
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»سياسيان فرنسيان« قوات التحالف تشن » حربًا بيضاء « تراعي البعد اإلنساني

مثن سياسيون فرنسيون، الجهود املتواصلة لقوات 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

ثالث  ملدة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 

والقضاء  اليمن  الرشعية يف  كاملة، إلعادة  سنوات 

إيران،  من  املدعومة  الحويث  ميليشيا  سيطرة  عىل 

التي  الحاسم«  مؤكدين أن نجاح عملية »السيف 

القوات  من  مدعومة  الشبوانية  النخبة  تنفذها 

اإلماراتية تحت قيادة التحالف العريب الذي تقوده 

تحفظ  أن  شأنها  من  السعودية،  العربية  اململكة 

السالم وتعيد االستقرار يف املنطقة، وأن تضع حداً 

لتوسع التنظيامت املتطرفة »الحوثيون، والقاعدة«، 

التي تخوضها قوات  البيضاء  الفتني إىل أن الحرب 

التحالف والرشعية ضد الحويث محل إشادة دولية 

بسبب الحرص عىل حياة املدنيني.

اإلمارات والسعودية يواجهان اإلرهاب في 
اليمن نيابة عن المجتمع الدولي

تقدير دولي
بالحزب  الخارجي  االتصال  لجنة  أمني  وقال 

النواب  مجلس  يف  السابق  والعضو  االشرتايك 

الفرنيس، لويس كانتونا، إن املجتمع الدويل يقدر 

العريب  التحالف  العاملة ضمن  اإلماراتية  للقوات 

اإلرهابية  التنظيامت  مواجهة  يف  املهم  الدور 

املتنوعة واملتزايدة يف اليمن املتمثلة يف »الحوثيني، 

والقاعدة، واإلخوان املسلمني«، وقد أعلنت فرنسا 

األمل«،  و»إعادة  الحزم«  »عاصفة  لحملة  دعمها 

وبنفس الحامس والدعم املعنوي تدعم الحكومة 

واملعارضة الفرنسية عملية »السيف الحاسم« التي 

القوات  من  املدعومة  الشبوانية  النخبة  تنفذها 

اإلماراتية تحت قيادة اململكة العربية السعودية، 

يف  اإلرهاب  معاقل  عىل  للقضاء  انطلقت  التي 

تنظيم  عنارص  وطرد  بشبوة،  »الصعيد«  مديرية 

العسكرية  الحملة  إطار  يف  املتطرف،  »القاعدة« 

الكربى التي تنفذها قوات التحالف يف اليمن منذ 

ثالث سنوات كاملة.

لويس كانتونا

بفضل الدعم اإلماراتي.. الدفاع المدني 
في عدن ينهض بواجباته

شهدتها  التي  الناجح  التحول  قصص  هي  كثرية 

العاصمة املؤقتة عدن بفضل دعم دولة اإلمارات 

العربية املتحدة للمرافق الحيوية والخدمية، بعد 

يف  وتسببت  الحويث  ميليشيا  شنتها  التي  الحرب 

دمار كبري لكل املرافق الحكومية والخدمية.

النجاح  قصص  أبرز  من  املدين  الدفاع  ويعد 

الحارضة بقوة بعد الحرب، حيث متكنت قيادته 

من النهوض به من تحت ركام الحرب واإلهامل 

بفضل الدعم السخي املقدم له من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. وبعرض عسكري مهيب نظمته 

إدارة الدفاع املدين مبناسبة اليوم العاملي للدفاع 

أثبتت  مكرس،  بخور  العروض  ساحة  يف  املدين 

الهيئة مدى التطور الكبري الذي وصلت إليه سواء 

من خالل تدريب الكادر البرشي أو اآلليات التي 

باتت متتلكها للقيام بواجبها.

رشطة  مدير  حرضه  الذي  العسكري  العرض  ويف 

أفراد  استعرض  شائع،  عيل  شالل  اللواء  عدن 

خالل  اكتسبوها  التي  املهارات  املدين  الدفاع 

رفدت  التي  املعدات  وكذلك  املاضية،  األشهر 

كافة  يف  املدين  الدفاع  مراكز  اإلمارات  دولة  بها 

مديريات عدن.

وخالل العرض العسكري أشاد مدير رشطة عدن 

الدفاع  إدارة  شهدته  الذي  الكبري  التطور  مبدى 

بفضل  ذلك  إن  وقال  املديريات،  كافة  يف  املدين 

الدفاع  لقطاع  اإلمارات  لدولة  املستمر  الدعم 

املدين منذ تحرير العاصمة عدن.

قصة نجاح
تعرض الدفاع املدين يف العاصمة املؤقتة عدن إلهامل 

كبري طوال السنوات املاضية، ومل يعِط اهتامماً، وهو 

ما تسبب يف تراجع دوره لنقص اإلمكانيات والكادر 

البرشي، وجاءت الحرب التي شنتها ميليشيا الحويث 

عىل عدن لتقيض عىل ما تبقى وتحول مراكز الدفاع 

املدين وسياراته إىل ركام.

وضمن   2017 يوليو  شهر  يف  عدن  تحرير  وعقب 

اهتاممات دول التحالف العريب بتحسني قطاع األمن 

والخدمات باملحافظات املحررة، حظي الدفاع املدين 

بدعم سخي من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

املدين  الدفاع  أقسام  كامل  تأهيل  إعادة  تم  حيث 
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استراتيجية بعيدة
تتبنى  العريب  التحالف  قوات  أن  كانتونا،  وأضاف 

اسرتاتيجية عسكرية بعيدة النظر، هدفها مواجهة 

التنظيامت والجامعات االنقالبية املتطرفة، وتطهري 

البعد  مراعاة  مع  التمرد،  جامعات  من  اليمن 

السبب  ولهذا  املدنيني،  استهداف  وعدم  اإلنساين 

تحديداً طال أمد الحرب ملدة ثالث سنوات، حيث 

باملنشآت  التحصن  تكتيك  الحويث  تنتهج عصابات 

املدنية والدروع البرشية، وهو ما يبطئ العمليات 

األمر  وهذا  العريب،  التحالف  لقوات  العسكرية 

سياسة  اختارت  التي  التحالف  لقوات  يحسب 

النفس الطويل مع الحفاظ عىل أرواح املدنيني يف 

اليمن بدالً من املواجهة الخشنة التي سوف تؤدي 

األسباب  ولهذه  الضحايا،  آالف  لسقوط  بالتأكيد 

تدعم الحكومة واألحزاب السياسية بفرنسا جهود 

قوات التحالف العريب يف اليمن.

إعادة الشرعية
لحزب  السيايس  املكتب  عضو  أكد  بدوره، 

أوليفيه  -اليميني-،  الفرنيس  »الجمهوريون« 

فونتني، أن قوات التحالف العريب بقيادة السعودية 

واإلمارات تواجه الجامعات املتطرفة يف اليمن نيابة 

عن املجتمع الدويل، لتحقيق أهداف متفق عليها من 

وإجهاض  الرشعية  الستعادة  املتحدة،  األمم  جانب 

املنطقة، وتأمني املمر  اإليراين يف  التوسعي  املرشوع 

البحري الحيوي، وتحقيق السالم العادل والشامل يف 

والجامعات  الحويث  ميليشيا  الذي دمرته  البلد  هذا 

مكاسب  لتحقيق  تسعى  التي  األخرى،  املتطرفة 

سياسية بدعم من إيران دون النظر ملصلحة اليمن 

وشعبه وأمن وأمان املنطقة، وهو هدف دويل متفق 

التحالف  جهود  املتحدة  األمم  أيدت  وقد  عليه، 

الذي  التوحش  تبني حجم  أن  بعد  اليمن  العريب يف 

لألسلحة  واستخدامها  الحويث  جامعة  إليه  وصلت 

املدنيني،  ضد  إنساين  ال  بشكل  الفتاكة  اإليرانية 

وحجم الدمار الذي خلفته هذه العصابات املسلحة.

العربية املتحدة     وأشار فونتني، إىل أن اإلمارات 
»مادية  إنسانية  مساعدات  قدمتا  قد  والسعودية 

خالل  الدوالرات  مليارات  بقيمة  لليمن  وعينية« 

وحشية  من  للتخفيف  املاضية  الثالث  السنوات 

بني  املحارصين  املدنيني  وإنقاذ  الحويث،  عصابات 

الحويث،  ميليشيات  أيدي  يف  املنترشة  إيران  أسلحة 

أطلق  ما  وهو  والترشد،  واألوبئة  واملرض  والفقر 

»الحرب  مصطلح  املتحدة  األمم  يف  املعنيون  عليه 

البيضاء«، حيث راعت قوات التحالف البعد اإلنساين 

يف حربها ضد الحوثيني، وهو ما قدره املجتمع الدويل 

وكان محل إشادة دامئة من جانب املنظامت األممية 

ودعمها  الدولية  القوى  احرتام  وانتزع  املعنية، 

بعملياتها  العريب  التحالف  لقوات  ومساندتها 

العسكرية املختلفة بدءاً من »عاصفة الحزم« مروراً 

بـ»إعادة األمل« وأخرياً »السيف الحاسم«، وإىل أن 

الرشعية والسالم  إعادة  التحالف من  تتمكن قوات 

لليمن قريباً.

أوليفيه فونتني

يف املديريات، باإلضافة إىل تزويدها مبا تحتاجه من 

الكادر  وتأهيل  وتدريب  إطفاء،  ومعدات  سيارات 

البرشي.

متكن  املدين  الدفاع  لقطاع  املقدم  الدعم  وبفضل 

الركام،  تحت  من  النهوض  من  قصري  وقت  وخالل 

وإنقاذ  الحراك  إطفاء  يف  كبري  بشكل  واملساهمة 

أرواح املواطنني يف الحاالت التي تتطلب تدخلهم.

تحسن األداء
وحسب مسؤولني يف الدفاع املدين فإن نسبة األداء 

مدير  نائب  وقال  وملحوظ.  كبري  بشكل  تحسنت 

الدفاع املدين بعدن، العقيد سلطان سامل، لـ»البيان« 

واإلهامل  للدمار  تعرض  املدين  الدفاع  قطاع  إن 

القيام  عن  املركز  من  الكثري  توقف  يف  تسبب  ما 

بواجبها.

وأضاف أن الدعم اإلمارايت أسهم وبشكل ملحوظ يف 

وباتت  املدين،  الدفاع  مقرات  لجميع  الحياة  إعادة 

اليوم متارس مهامها للمساهمة يف خدمة أبناء عدن. 

املستمرة  اإلمارات  دولة  سلطان عىل جهود  وأثنى 

األمنية  والجوانب  القطاعات  لكافة  ودعمها 

ومنها  عدن  محافظة  يف  والخدمية  والعسكرية 

دعمها للدفاع املدين.

للمؤسسات الرشطية  وقدمت اإلمارات دعامً سخياً 

تخريج  عىل  اشتملت  اليمن،  يف  املدين  والدفاع 

مبعدات  الوحدات  ورفد  األمن،  قوات  من  دفعات 

من  عدد  مراكز  تزويد  إىل  إضافة  متطورة،  وأجهزة 

وسلمت  واألمن.  اإلسعاف  بسيارات  املحافظات 

والخاصة  املجهزة  السيارات  من  جديدة  دفعة 

بدوريات األمن العام والرشطة إىل مديريات ساحل 

البحث  بأدلة  خاصاً  دعامً  قدمت  كام  حرضموت، 

الجنايئ »التكنيك الجنايئ« لرشطة عدن.

باملكال،  املدين  للدفاع  لوجستياً  دعامً  وقدمت 

وزودت رشطة عدن بـ30 مركبة لتعزيز جهودها يف 

إدارة  إىل  سيارة   15 قدمت  كام  األمن،  نرش  مجال 

أمن محافظة لحج. 
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ميليشيات الحوثي تحتجز 
ناقالت النفط في ذمار

من  عرشات  أمس،  الحويث،  ميليشيات  احتجزت 

ناقالت النفط والغاز يف محافظة ذمار ومنعتها من 

العاصمة صنعاء، وذلك بعد يوم واحد  العبور إىل 

هادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  قرار  من 

الرسوم  وتعليق  النفطية  املشتقات  أسعار  تحرير 

الجمركية عليها، يف حني شوهدت أعمدة من دخان 

الحطب تتصاعد من املنازل، بعد لجوء األهايل إىل 

املنزيل،  الغاز  انعدام  بعد  الطعام  لطهو  األخشاب 

بينام اعتذرت بعض املطاعم لزبائنها عن عدم تلبية 

الخدمات. 

النفط  ناقالت  من  عرشات  امليليشيات  ومنعت 

لها  التابعة  األمنية  النقاط  يف  العبور  من  والغاز 

تشهدها  خانقة  أزمة  مع  بالتزامن  ذمار،  مبدينة 

العاصمة منذ أسبوع. 

وطبقاً ملصادر محلية تسعى امليليشيات إىل إخضاع 

الوقود والغاز للجامرك، وفرضت رسوماً كبرية عىل 

املستوردة  والسلع  املنتجات  كبقية  والوقود،  الغاز 

يف  نصبتها  إضافية  جمركية  نقاط  يف  الخارج  من 

محافظة ذمار. وتسببت إجراءات امليليشيات بأزمة 

لسيطرتها،  الخاضعة  واملحافظات  صنعاء  يف  كبرية 

السوداء  السوق  يف  األسطوانة  سعر  ارتفع  حيث 

إىل %150، األمر الذي أدى إىل احتجاجات شعبية 

ضدها. 

يف غضون ذلك، أغلق عدد من مطاعم صنعاء، أمس 

الثالثاء، أبوابها أمام الزبائن، جراء استمرار انعدام 

مادة الغاز املنزيل ألكرث من أسبوع، معتذرة لزبائنها 

بأن السبب يعود لعدم مقدرتهم عىل توفري الغاز 

الالزم للطهي، األمر الذي يعد سابقة مل تحدث قبالً، 

بحسب سكان محليني، يف حني شوهدت األدخنة سحب من الدخان تغطي سماء صنعاء

تتصاعد بكثافة من املنازل بصنعاء، جراء استبدال 

األهايل مادة الغاز املفقودة بالحطب. وذكر شهود 

املنازل  من  بكثافة  املتصاعدة  األدخنة  أن  عيان 

صنعاء.  العاصمة  سامء  من  كبرية  أجزاء  تغطي 

وقالوا بأن تجارة الحطب ازدهرت يف صنعاء، وذلك 

ألول مرة منذ عام 1962.

الحطب شهدت  أن أسعار  الحطب  بائعو  وأوضح 

مع  بالتزامن  املاضية،  األيام  خالل  كبريا  ارتفاعا 

سعره  وارتفاع  املحطات،  يف  املنزيل  الغاز  انعدام 

ما  التي  باملحافظات  الحوثية،  السوداء  السوق  يف 

عن  يزيد  ما  إىل  امليليشيات،  عليها  تسيطر  زالت 

من  وعدد  صنعاء  يف  األهايل  ولجأ  ريال.   8000

الحويث  ميليشيات  عليها  تسيطر  التي  املحافظات 

إىل استخدام الحطب بسبب انعدام متوينات الغاز 

املنزيل. وحّمل مواطنون يف صنعاء جامعة الحويث 

واملعيشية  االقتصادية  األوضاع  تدهور  مسؤولية 

يف املحافظات التي تسيطر عليها بالقوة، خصوصا 

مع توفر مادة الغاز يف املحافظات املحررة بالسعر 

الرسمي، الذي ال يتجاوز 1500ريال إىل 1800ريال 

لألسطوانة سعة 20 لرتاً. 

مصرع عشرات االنقالبيين بغارات التحالف في الحديدة

»الشرعية« تحرر مواقع استراتيجية في الجوف
التحالف  طريان  مبساندة  الرشعية  قوات  متكنت 

شاميل  جديدة  مواقع  تحرير  من  أمس،  العريب 

مع  عنيفة  مواجهات  بعد  الجوف،  محافظة  غرب 

إن  عسكرية  مصادر  وقالت  االنقالبية.  امليليشيات 

واسعاً  هجوماً  أمس،  صباح  نفذت  الجيش  قوات 

عىل مواقع امليليشيات مبديرية »برط العنان« شاميل 

غرب الجوف، ومتكنت من تحرير عدد من املواقع 

يف جبال الظهرة االسرتاتيجية.

كام متكنت قوات الجيش وبإسناد مبارش من طريان 

خط  تحرير  من  العريب،  للتحالف  التابع  األباتيش 

املديرية،  الخور وصيح بذات  املهور ومواقع  وجبل 

كام فرضت حصاراً خانقاً عىل امليليشيات االنقالبية 

وبحسب  االسرتاتيجي.  االسم  طيبة  معسكر  يف 

مستمرة  تزال  ال  العسكرية  العملية  فإن  املصادر 

وانهيار  الوطني،  الجيش  لقوات  ثابت  تقدم  وسط 

املليشيات، والتي تكبّدت خسائر  واسع يف صفوف 

كبرية يف األرواح واملعدات.

الحويث  ميليشيات  من  العرشات  قتل  ذلك،  إىل 

اإليرانية يف غارات جديدة لطائرات التحالف العريب 

»الحسينية  مديريتي  يف  لهم  تجمعات  استهدفت 

والتحيتا« يف محافظة الحديدة، باإلضافة إىل تدمري 

الغارات  أن  مينية  مصادر  وذكرت  عسكرية.  آليات 

الحسينية،  يف  للحوثيني  مستحدثة  مواقع  طالت 

 40 من  أكرث  وجرح  حوثياً   38 مقتل  عنها  ونتج 

آخرين، فيام لقي 22 مسلحاً مرصعهم نتيجة غارات 

استهدفت تجمعا لهم يف التحيتا،وتتكبد امليليشيات 

الحوثية يومياً عرشات القتىل والجرحى من مقاتليها 

بقيادة  العريب،  للتحالف  الجوية  الرضبات  نتيجة 

اململكة العربية السعودية.
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تّتصل األزمات عادة بوجود خلل 
في بنية أو مؤسسة ما، وهي 

تعّبر عن االضطراب وعدم 
االستقرار الذي يطال مختلف 

النشاطات البشرية المرتبطة 
باالقتصاد واإلدارة.. وغيرهما، 

وهي تختلف وتتباين بحسب 
حدتها؛ أو نطاقها؛ أو 

طبيعتها.

وتهّدد  بالفجائية،  والكوارث  األزمات  تتسم 
طبيعية،  تفاعالت  نتاج  وهي  مختلفة،  مصالح 
أو بسبب أخطاء برشية أو سوء تقدير أو تراكم 
املشاكل دون حّل، تثري نوعا من الذهول والحرج 
يف  والتشابك  بالتعقيد  تتّسم  كام  واالرتباك، 
كربى،  خطورة  عىل  وتنطوي  وأسبابها،  عنارصها 
وتستقطب اهتامما كبريا وتثري قدرا من الخوف، 
لتاليف  ملواجهتها،  كبريا  جهدا  تتطلب  وهي 
املستقبل  إىل  متتد  قد  التي  السلبية  تطوراتها 
املصالح  تهديد  يف  وتتسبب  الخارجي،  واملحيط 
والكوارث  األزمات  تضع  ما  وغالبا  املختلفة، 
صانعي القرار يف محّك حقيقي، يفرض استثامرا 
جيدا للوقت، وتوّخي النجاعة واملرونة يف اعتامد 

الخيارات املطروحة.
ويف مقابل ذلك، تجمع تقنية تدبري األزمات بني 
العلم والفن، وعادة ما تهدف إىل السيطرة عىل 
األحداث والوقائع وعدم السامح لها بالخروج عن 
خالل  من  الزّمن..  مع  تسابق  يف  التحكم  نطاق 
بصورة  املتوافرة  واإلمكانات  املقومات  استثامر 

عقالنية..
إن نجاح تدبري األزمة ليس مسألة حظ أو مراهنة، 
من  مجموعة  توافر  عىل  متوقفا  األمر  يظل  بل 
العنارص؛ فباإلضافة إىل رضورة وجود أرضية متينة 
من املعلومات الدقيقة؛ معّززة بتقنيات متطورة 
شخصية  مقومات  أيضا  األمر  يتطلب  لالتصال، 
يف  له  املساعد  والطاقم  مديرها  كفاءة  مرتبطة 
هذا الشأن، إضافة إىل عنارص أخرى موضوعية يف 

جوانبها التقنية واالقتصادية وغريها..
تربز الدراسات والتقارير واألحداث إىل أن الكثري 
أعقاب  يف  تقع  التي  والضحايا  الخسائر  من 
هذه  فيها  تتسبب  ال  واألزمات؛  الكوارث  اندالع 
بحالة  أساسا  ترتبط  بل  مبارش،  بشكل  األخرية 
بعض  أوساط  تخلفها يف  التي  والذهول  االرتباك 
وخيارات  سلوكات  إىل  يدفع  مبا  املجتمعات 

مرتجلة وغري محسوبة..
ففي أعقاب الكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني 
بسبب  الضحايا  من  الكثري  يسقط  واألعاصري؛ 
الترّّسع والتّدافع والقفز من أماكن شاهقة طلبا 
مجال  يف  لتكوين  االفتقار  بسبب  أو  للنجدة، 
عىل  ينطبق  األمر  ونفس  األولية..  اإلسعافات 
سبل  بجهل  ذلك  عالقة  يف  الطبيعية  الكوارث 
والفيضانات..  الزالزل  أو  الحرائق  مع  التعامل 
السالمة  رشوط  اتباع  من  األمر  يستلزمه  وما 
األزمات  وكذلك  اإلغاثة..،  منافذ  وضبط 

بقلم : د. إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 

القاضي عياض - مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

تزداد  التي  واإلدارية..  واالجتامعية  االقتصادية 
قبيل  قصور  هناك  كان  كلام  تداعياتها،  خطورة 
تتجاوز  عقالنية  بسبل  مواجهتها  مستوى  عىل 

العشوائية واالرتجال.
يف  واألزمات  املخاطر  تدبري  ثقافة  ترسيخ  إن 
التابعة  املؤسسات  وداخل  املجتمع،  أوساط 
للقطاعني العام والخاص، يشّكل منطلقا رضوريا 
الناجمة  األخطار  حّدة  من  للتخفيف  وأساسيا 
عنهام وتوفري األجواء النفسية الكفيلة مبواجهتها 

بقدر من االتزان والنجاعة.
إن كسب هذا الرهان ال يسائل الدول مبفردها، 
املؤسسات  من  الكثري  أيضا  يعني  ما  بقدر 
منها  األمر  تعلّق  سواء  األخرى؛  والقطاعات 
املجتمع  فعاليات  أو  واإلعالم  واملدرسة  باألرسة 

املدين والخواص..
بأهمية  املتقدمة  الدول  داخل  متزايد  وعي  مثة 
ترسيخ ثقافة تدبري األزمات، وهو ما يعكسه وجود 
داخل  بذاتها  وقامئة  مستقلة  علمية  تخصصات 
عدد من الجامعات التي توفر للطالب تكوينات 
وبرامج يف هذا املجال، عالوة عىل إحداث مراكز 
علمية متخصصة يف هذا الشأن، تفرز مخرجات 
عىل قدر كبري من األهمية بالنسبة لصناع القرار، 
دامئة  مصالح  وجود  طبيعيا  أمرا  أضحى  فيام 
تعني بتدبري املخاطر واألزمات داخل مؤسسات 

القطاع العام ونظريتها يف القطاع الخاص.
تقّدم اليابان منوذجا واعدا يف هذا السياق، فهذا 
األزمات  إيقاع  عىل  باستمرار  يعيش  الذي  البلد 
يضع  وفيضانات..،  وأعاصري  والكوارث من زالزل 
ترسيخ ثقافة تدبري املخاطر ضمن أهم أولوياته، 
اليابانية  املامرسة  فالتعاطي مع هذه األخرية يف 
املبارشون  فاملعنيون  القرب،  تدبري  عىل  ينبني 
مجابهتها؛  عىل  وقدرة  كفاءة  األكرث  هم  باألزمة 
السياق، واعتامد  الناجعة يف هذا  البدائل  بطرح 
بهذا  املعنية  الالمركزية  والخاليا  الفرق  أسلوب 

األمر.
تظهر اليابان احرتافية كبرية عىل مستوى التعاطي 
هذه  إبّان  فانشغالها  والكوارث،  األزمات  مع 
واملصابني  الضحايا  بانتشال  العصيبة  األوقات 
الحامس  نفس  يوازيه  املستشفيات،  إىل  ونقلهم 
لألشخاص  املختلفة  واملساعدات  الخيام  لتقديم 
املترضرين من تداعيات هذه األزمات، فيام يظهر 
الفرتات  نفسه متزنا خالل هذه  الياباين  املواطن 
القاسية، مبا يوفر رشوطا هامة تدعم إنجاح تدبري 

األزمات يف أشكالها ومظاهرها املختلفة.

ثقافة تدبير المخاطر واألزمات
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الصحافيون في اليمن.. ضحايا إجرام الميليشيا
تتعرض الصحافة اليمنية ملجازر حقيقية، كام أصبح 

نقلهم  نتيجة  مضاعفاً  مثناً  يدفعون  الصحافيون 

الحقيقة منذ بدء انقالب امليليشيات التابعة إليران 

يف العام 2015.

كانت  صحافيني،  ثالثة  مقتل   ،2015 العام  وشهد 

عن  مبارش  بشكل  مسؤولة  الحوثية  العصابات 

برشية  كدروع  وضعهام  تم  منهم  اثنني  مرصعهم، 

وقتلت  بذمار،  هران  مبنطقة  أسلحة  مخزن  يف 

آخر قنصاً يف تعز. يف حني مثْل العام 2016، األكرث 

اليمنيني، حيث  واإلعالميني  الصحافيني  بحياة  فتكاً 

برصاص  منهم  مثانية  ومصورا،  صحافيا  قُـتل11 

عصابات الحويث.

أما عام 2017، األشد قصفاً عىل الصحافيني بفقدان 

صحافيني  سبعة  فيه  قُـتل  فقد  منهم،  تسعة 

باملدفعية  القصف  جراء  منهم  ستة  ومصورين، 

وقذائف الهاون.

عسكر  محمد  اليمني  اإلنسان  حقوق  وزير  وقال 

إن ميليشيا الحويث انتهجت سياسة إرهابية إللغاء 

التعبري، كام مارست اضطهادا  أي حق من حقوق 

والقنوات  اإلعالم  ووسائل  الصحافيني  تجاه  بشعا 

الفضائية، ما أدى الندثار كبري ملا يقارب 80 يف املئة 

واملقروءة،  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  من 

والتي تم مصادرتها وإلغاؤها.

امليليشيات  هذه  سياسة  تتمثل  »كام  وأردف: 

اإلعالميني  رواتب  وقطع  األفواه،  تكميم  يف 

أي  وإلغاء  االنقالب  جذور  لتثبيت  واإلعالميات، 

مقاومة وفضح له، باعتبار أن الصحافة والصحافيني 

هم أدوات املجتمع يف تشكيل الرأي العام«.

تعذيب
حسب  امليليشيات،  هذه  مارست  فقد  ولذلك 

بحق  كبرياً  »إرهاباً  اليمني  اإلنسان  حقوق  وزير 

الصحافيني، كام مارست التعذيب عىل عدد منهم«.

أثناء  إما  قتل،  ملحاوالت  صحافياً   30 وتعرض 

املناطق  يف  تجوالهم  أثناء  أو  لألحداث  تغطيتهم 

التي يتواجدون فيها، أو بسبب اآلراء الصادرة عنهم 

يف مناطق خاضعة لسلطة امليليشيات الحوثية.

كام أن التعذيب ال يزال حارضاً بتعرض الصحافيني 

من  نوعاً  لـ25  الحويث  ميليشيا  لدى  املعتقلني 

األيدي  من  الضحية  تعليق  بينها  من  التعذيب، 

بالكهرباء،  والصعق  طويلة،  لساعات  واألرجل 

واإلعدام  صليب،  شكل  عىل  والتعليق  والسحل، 

الوهمي.

شهادات
وبحسب الشهادات املروية يف تقرير حقوقي، فإن 

املختطفني  عىل  بوليسية  كالباً  يدخلون  الحوثيني 

الذين يرفضون ترديد الرصخة، وهو الشعار الحويث 

الطائفي. كام ظل الصحايف صالح القاعدي أسبوعاً 

بسبب  قدميه  عىل  الوقوف  وال  األكل  يستطيع  ال 

التعذيب الشديد الذي تعرض له.

لسيطرة  الخاضعة  صنعاء  العاصمة  وتصدرت 

جامعة الحويث االنقالبية، قامئة املدن األكرث انتهاكاً 

بحق الصحافة، بواقع 1972 جرمية وانتهاك، خالل 

الثالثة األعوام.

انتهاك  حادثة   81 تعز  محافظة  شهدت  حني  يف 

معظمها  ارتكبت  اإلعالمية،  واملؤسسات  للصحافة 

انتهاكاً   38 االنتهاكات  وبلغت  الحويث.  مليشيا 

صحافياً يف محافظة عدن خالل ثالث سنوات.

 85 مسؤولية  املسلحة  الحويث  ميليشيات  وتتحمل 

الصحافيني  طالت  التي  االنتهاكات  من  املئة  يف 

التي  واالنتهاكات  اإلعالم،  قطاع  يف  والعاملني 

استهدفت املؤسسات اإلعالمية خالل ثالث سنوات 

رصد إلحدى  تقرير  2017( حسب   2015-2016-(

املنظامت الحقوقية.

يف  الحويث،  عبدامللك  امليليشيات،  زعيم  وظهر 

الصحافيني،  مبواجهة  مقاتليه  يوجه  عدة  خطابات 

من  أكرب  خطراً  يشكلون  الصحافيني  أن  واعترب 

بأنهم خونة،  القتال، ووصفهم  املقاتلني يف جبهات 

ودعا إىل أن يكون هناك عمل يف مواجهتهم.
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الركن  الفريق  اليمني  الرئيس  نائب  التقى 

عيل محسن صالح، امس، السفري األمرييك يف 

عىل  املستجدات  ملناقشة  تولر  ماثيو  اليمن 

الساحة اليمنية، بعد يوم واحد من لقاء االخري 

بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. 

أمريكا  موقف  اليمني  الرئيس  نائب  ومثن 

اليمنية،  الدولة  والستعادة  للرشعية  الداعم 

السياسية  القيادة  حرص  عىل  التأكيد  مجدداً 

وفقاً  الدائم  السالم  إحالل  عىل  اليمنية 

ملرجعيات املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

وقرارات  الوطني  الحوار  مؤمتر  ومخرجات 

مجلس األمن الدويل بشأن اليمن ومنها القرار 

)سبأ(  اليمنية  االنباء  وكالة  ونقلت   .2216

التحالف  مبساندة  اليوم  الرشعية  أن  تأكيده 

تخوض حرباً دفاعية عن أبناء الشعب اليمني 

دعمته  انقالب  ضد  اليمن  وهوية  ورشعيته 

إيران بهدف زعزعة األمن واالستقرار  ومولته 

يف املنطقة، مشرياً إىل استمرار معركتنا وبدعم 

استعادة  عىل  العمل  يف  واألصدقاء  األشقاء 

حامية  يضمن  مبا  اإلرهاب  ومحاربة  الدولة 

اليمن ومصالحه اإلقليمية والدولية.

نائب الرئيس 
اليمني: نخوض 
حربًا ضد انقالب 

تدعمه إيران

المقدشي يشدد على قطع 
الشريان بين صنعاء وصعدة

حضرموت تشيد بدعم 
اإلمارات في محاربة اإلرهاب

قال مستشار القائد األعىل للقوات املسلحة اليمنية 

محمد  الركن  الفريق  الدفاع  وزير  بأعامل  القائم 

انهيار  الحويث باتت يف  عيل املقديش إن ميليشيات 

مختلف  يف  الجيش  تقدم  استمرار  مع  متواصل 

اتجاه،  كل  من  عليها  الخناق  وتضييق  الجبهات 

مشرياً إىل أهمية التقدم باتجاه منطقة حرف سفيان 

واإلمداد  التواصل  رشيان  وقطع  عمران،  مبحافظة 

الفريق  ومثّن  وصعدة.  صنعاء  بني  للميليشيات 

العريب  التحالف  دول  يف  األشقاء  جهود  املقديش 

يف  األخوية  ملواقفها  واإلمارات  السعودية  بقيادة 

حرضموت،  محافظة  يف  املحلية  السلطات  مثنت 

جنوب رشق اليمن ما تقدمه دول التحالف العريب 

يف مقدمتها السعودية واإلمارات من دعم ومساندة 

لحرضموت والوطن يف هذه املرحلة الحرجة التي متر 

بها البالد.

العسكرية  املنطقة  قائد  حرضموت  محافظ  وأشار 

الثانية، اللواء فرج ساملني البحسني إىل دعم إمارايت 

سخي حظيت به حرضموت من عملية تحرير املكال 

األشقاء  أن  مضيفاً  اإلرهابية،  العنارص  سيطرة  من 

األمن  لتعزيز  الرامية  كبري لخطوات  إسناد  يقدمون 

وأضاف  والتطرف.  اإلرهاب  ومحاربة  واالستقرار 

من  ترضرت  معادية  لقوى  إعالمي  عبث  هناك  أن 

واملوت  اإلرهاب  جامعات  عىل  األخرية  االنتصارات 

الرأي  لتضليل  قوة  من  أوتوا  ما  بكل  ويحاولون 

مغلوطة  معلومات  ونقل  والعاملي  العريب  العام 

وأخبار كاذبة عن قوات النخبة الحرضمية التي تعد 

تجربة  وصاحبة  والدستورية  الوطنية  القوات  من 

ناجحة يف مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه وتخليص 

حرضموت من رشوره ومخاطرة.

يف  ألقاها  كلمة  خالل  املحافظة  ترصيحات  جاءت 

معسكر  يف  الضباط  من  ثانية  دفعة  تخريج  حفل 

الدفاع  وزير  مساعد  بحضور  املكال،  مبدينة  الربوه 

العمودي  القادر  عبد  الركن  اللواء  البرشية  للموارد 

حربيش  بن  عمرو  املقدم  حرضموت  أول  ووكيل 

وقيادات أخرى من املنطقة العسكرية الثانية.

وأشار إىل أن تخريج الدفعة يأيت عىل طريق االحتفاء 

بذكرى تحرير املكال وساحل حرضموت من سيطرة 

نجاح  مع  وتزامناً  أبريل 2016،  القاعدة يف 24 من 

عملية الفيصل العسكرية يف وادي املسيني وتطهرييه 

من بقايا تلك العنارص التي كانت تتحصن فيه.

سبيل مساندة الشعب اليمني عىل دحر امليليشيات 

إلعادة  الداعمة  وجهودها  االنقالبية،  الحوثية 

تأسيس وبناء املؤسسة العسكرية الوطنية باعتبارها 

وأمن  واملنطقة  اليمن  واستقرار  ألمن  الضامن 

مأرب  يف  أمس،  املقديش،  وشدد  الدولية.  املالحة 

عىل أهمية تحشيد الجهود وتوحيد الكلمة يف سبيل 

استكامل معركة دحر امليليشيات الحوثية االنقالبية 

مؤكداً  واستقراره،  أمنه  واستعادة  الوطن  وتحرير 

عىل رضورة تجاوز األخطاء وإعادة ترتيب الصفوف 

والتعاون والتعاضد وتغليب املصلحة الوطنية. 
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حضرموت تشيد بجهود اإلمارات

إسناد كبير من القوات المسلحة اإلماراتية للشرعية في المعارك ضد الميليشيا

أشاد محافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية 

تقدمه  مبا  البحسني  ساملني  فرج  اللواء  الثانية 

السلطات  جهود  دعم  يف  العريب  التحالف  دول 

األمن  لتعزيز  والعسكرية  واألمنية  املحلية 

واالستقرار ودفع عجلة التنمية إىل األمام.

الحكومة  تبذلها  متواصلة  جهود  إن  وقال 

يف  العريب  التحالف  دول  من  بإسناد  الرشعية 

يف  املحلية  السلطة  أمام  الصعاب  كافة  تذليل 

حرضموت للدفع بالعملية التنموية نحو األمام، 

مشرياً إىل أن املكال تواصل خطواتها يف استعادة 

التنظيامت  سيطرة  من  تحريرها  منذ  مكانتها 

اإلرهابية يف أبريل 2016.

مطار  زيارة  خالل  املحافظ  ترصيحات  جاءت 

األعامل  عىل  وإطالعه  املكال  يف  الدويل  الريان 

حالياً  تنفيذها  يجري  التي  اإلضافية  اإلنشائية 

متهيداً إلعادة افتتاح املطار خالل الفرتة القادمة، 

وقال املحافظ »هناك مساندة من قبل األشقاء 

افتتاح املطار  يف دولة اإلمارات من أجل إعادة 

بصورة متكاملة خالل القريب العاجل«، موضحا 

افتتاح  لدعم  لإلمارات  أن هناك جهودا عديدة 

العمل  الستئناف  وتجهيزه  وتأمينه  املطار 

املالحي الجوي.

شّنت  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  من  بإسناد 

مقاتالت التحالف العريب، بقيادة اململكة العربية 

تجمعات  استهدفت  جوية  غارات  السعودية، 

عسكرية  وتعزيزات  اإليرانية،  الحويث  ميليشيات 

لليمن، يف وقت  الغريب  الساحل  لها بجبهة  تابعة 

لقي قيادي يف صفوف ميليشيا الحويث مرصعه يف 

معارك اندلعت غرب تعز.

التحالف  مقاتالت  شّنتها  جوية  غارات  وأسفرت 

العريب، بقيادة اململكة العربية السعودية، وبإسناد 

مرصع  عن  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  من 

عرشات  وتدمري  الحوثية،  امليليشيا  من  العرشات 

اآلليات العسكرية التابعة لها، خصوصاً يف مناطق 

يف  موجعة  رضبة  لتشّكل  والتحيتا،  الفقية  بيت 

صفوف امليليشيا االنقالبية.

التحالف يدّمر 
تعزيزات حوثية 

في الساحل 
الغربي

وأكدت مصادر عسكرية مينية مقتل قيادي حويث 

سيارته  منت  كان عىل  جوية  غارة  يف  مرافقيه  مع 

يف مديرية املنصورية. وأسفرت الغارات عن تكبّد 

يف  فادحة  خسائر  اإليرانية  الحوثية  امليليشيات 

األرواح والعتاد.

الدعم اإلماراتي
الغارات  شن  العريب  التحالف  مقاتالت  وتواصل 

الحويث  ميليشيا  تجمعات  مناطق  عىل  الجوية 

واآلليات  العسكرية  التعزيزات  وتدمري  اإليرانية، 

التابعة لها يف مناطق الساحل الغريب.

قوات  ضمن  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  وتقدم 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

ودعامً  عسكرياً  إسناداً  اليمن،  يف  الرشعية  لدعم 

والبحرية،  والجوية  الربية  للعمليات  لوجستياً 

دعامً لليمن الشقيق لتخليصه من املخطط اإليراين 

حيث  االنقالبية،  الحويث  ميليشيا  عرب  اإلرهايب 

يتواكب التحرير مع العمليات اإلنسانية األساسية 

والرضورية إلغاثة األشقاء، ودعمهم لتجاوز الظرف 

به. ويتصدر محور األعامل  الذي ميرون  العصيب 

األشقاء،  إلغاثة  األولويات  واإلغاثية  اإلنسانية 

امليليشيا  فلول  من  بالتطهري  يتبع  التحرير  فكان 

التأهيل  إعادة  مشاريع  إىل  إضافة  اإلرهابية، 

تحرير  ويأيت  الطبيعية.  دورتها  الحياة  لتستعيد 

مديرية حيس والتقدم نحو الشامل عىل الساحل 

الغريب لليمن محطة مفصلية عىل طريق التحرير 

الشامل، وّجهت قوات التحالف من خالله رضبة 

قاضية للمرشوع االنقاليب اإليراين يف اليمن.
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شورارع صنعاء تلتهب 
باالحتجاجات ضد الحوثي

قناص حوثي يقتل طفلة بريئة شرقي تعز

اإلرياني: ممارسات الميليشيا اإليرانية تدميرية وتجويعية

اليمنية  العاصمة  غاضبة يف  احتجاجات  اندلعت 

اإليرانية،  الحويث  ميليشيا  ضد  أمس،  صنعاء، 

نظمها عرشات املواطنني لليوم الثاين عىل التوايل، 

وقت  يف  املنزيل،  الغاز  مادة  بتوفري  للمطالبة 

اتهمت الرشعية ميليشيا الحويث بتجويع السكان.

من  العرشات  بأن  مينية  إعالم  وسائل  وأفادت 

املواطنني نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى أمانة 

العاصمة وسط العاصمة صنعاء وأحرقوا إطارات 

الحويث  ملسلحي  مكثف  انتشار  وسط  السيارات 

املنزيل، املنعدم  الغاز  بعد إغالق محطات تعبئة 

لليوم السادس عىل التوايل.

شوارع  من  عدداً  لتشمل  التظاهرات  واتسعت 

العاصمة، بعد أن قمعت امليليشيا أول من أمس 

واعتقلت  الزراعة  احتجاجات محدودة يف شارع 

حويث  قناص  يد  عىل  حتفها  مينية  طفلة  لقيت 

تعز  محافظة  رشق  بصالة  يف  النجد  منطقة  يف 

جنوب البالد. ونقلت قناة »العربية« عن مصدر 

ميني محيل قوله، إن الطفلة غفران فيصل عبده 

ثابت ذات العامني قتلت قنصا عىل يد ميليشيا 

السالل رشق  تبة  املتمركزة يف  الحويث االنقالبية 

مدينة تعز. وأوضح املصدر أن رصاصة القناص 

تلعب  كانت  عندما  الطفلة  استهدفت  الحويث 

بجوار منزلها الكائن يف منطقة النجد يف بصالة 

رشق تعز ما أدى إىل مقتلها عىل الفور.

املحارصة  تعز  يف  يوميا  الحويث  ميليشيا  وتقوم 

بجرائم وحشية ضد املدنيني من خالل القصف 

وقيام  السكنية  األحياء  عىل  املتعمد  العشوايئ 

املواطنني دون متييز بني صغري  عنارصها بقنص 

أو كبري رجل أم امرأة.

وكان تقرير حقوقي كشف عن مقتل 21 مدنيا، 

ميليشيا  قصف  يف  نساء،  و4  أطفال   5 بينهم 

السكنية،  تعز  مدينة  أحياء  االنقالبية  الحويث 

خالل شهر يناير/كانون الثاين املايض، وإصابة 72 

آخرين بينهم 18 طفالً و10 نساء، بينهم حاالت 

خطرة.

متزايد  املحتجني، وسط سخط شعبي  من  عدداً 

عىل ترصفات الحوثيني يف افتعال أزمات معيشية 

واملتاجرة مبعاناة الناس.

اقتحام وغضب
الشارع  وأغلقوا  اإلطارات  املحتجون  وأحرق 

ظل  يف  العاصمة،  أمانة  مقر  بجانب  الرئييس 

الشوارع  الحويث يف  مليليشيا  انتشار غري مسبوق 

أربكت  التي  االحتجاجات،  أماكن  وتطويق 

عنارصها خشية اتساع رقعتها وعدم القدرة عىل 

السيطرة عليها بالقمع.

وأوضح شهود عيان أن املحتجني جابوا العديد من 

العاصمة  أمانة  مبنى  إىل  وصوالً  صنعاء،  شوارع 

يف  السيارات  إطارات  وأحرقوا  التحرير،  مبنطقة 

البوابة  اقتحام  يتمكنوا من  أن  قبل  املبنى،  بوابة 

إن  وقالوا  مكاتبه.  داخل عدد من  النار  ويرضموا 

من  واملئات  واألطقم،  اإلطفاء  سيارات  من  عدداً 

الحادثة،  عنارص ميليشيا الحويث هرعوا إىل مكان 

إلطفاء الحريق، وقمع املحتجني، إال أنهم جوبهوا 

مبقاومة عنيفة من قبل املواطنني املحتجني، الذين 

كانت  التي  الحي،  الرصاص  طلقات  تروعهم  مل 

تطلق باتجاههم.

صفوف  يف  عديدة  إصابات  وقوع  الشهود  وأكد 

الحي  الرصاص  إطالق  جراء  املواطنني،  حشد 

ميليشيا  قبل  من  منهم  عرشات  واعتقال  عليهم، 

يتفرقوا وهم يواصلون  االنقالبية، قبل أن  الحويث 

رمي عنارص ميليشيا الحويث باألحجار واألحذية.
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دشنت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف عدن أمس 

مشاريع  حزمة  عن  باإلعالن   »2018 زايد  »عام 

محافظات  يف  الحايل  العام  خالل  تنفيذها  سيتم 

وقعت  كام  وتعز.  والضالع  وأبني  ولحج  عدن 

لدعم  عدن  جامعة  مع  رشاكة  اتفاقية  الهيئة 

الفعاليات واألنشطة التي تقيمها.

عدن  يف  اإلمارايت  األحمر  الهالل  مدير  وأعلن 

الهالل األحمر  املهندس سعيد آل عيل عن دعم 

ستصل  ميجاوات   100 بـ  عدن  لكهرباء  اإلمارايت 

بهذه  حفل  يف  ألقاها  كلمة  يف  مجددا  قريبا. 

املناسبة التزام الهالل األحمر بالوقوف إىل جانب 

يف  مشاريع  تنفيذ  خالل  من  اليمن  يف  األشقاء 

مختلف املحافظات اليمنية يف عام زايد 2018.

يف  أيضاً  خري  عام  سيكون  زايد  عام  إن  وأضاف 

املحافظات املحررة، حيث تم رصد ميزانية لتنفيذ 

هي  محافظات   5 يف  وتنموية  خدمية  مشاريع 

 35 مببلغ  وتعز،  والضالع،  وأبني،  ولحج،  عدن، 

مليون درهم إمارايت. وأوضح أن مشاريع عام زايد 

2018 هي امتداد ملشاريع األعوام املاضية والتي 

مختلف  يف  واملساندة  الدعم  تقديم  تستهدف 

القطاعات والخدمات.

يف  اإلمارايت  األحمر  الهالل  مسؤول  وقام 

الحفل  خالل  املزروعي  جمعة  املهندس  عدن 

لدعم  عدن  جامعة  مع  رشاكة  اتفاقية  بتوقيع 

وأكد  الجامعة.  يف  الطالبية  واألنشطة  الفعاليات 

أن  لصور  الخرض  الدكتور  عدن  جامعة  رئيس 

رضبات  أمس  العريب  التحالف  مقاتالت  شنت 

الحويث  ميليشيات  وتعزيزات  مواقع  عىل  عنيفة 

اإليرانية يف العديد من جبهات القتال يف اليمن. 

غارات  أن  ميدانية  عسكرية  مصادر  وذكرت 

استهدفت مواقع يف مديريتي ناطع والقريشية يف 

البيضاء، بينها 3 دمرت تعزيزات عىل الحدود بني 

املحافظة.  رشق  شامل  واملالجم  ناطع  مديريتي 

فيام تواصلت االشتباكات بني امليليشيات وقوات 

منطقة  باتجاه  تزحف  التي  الوطني  الجيش 

فضحة يف املالجم ثاين أهم معاقل الحوثيني بعد 

رداع.

واستهدفت غارة جوية للتحالف موقعاً للحوثيني 

يف منطقة الزوب بالقريشية شامل غرب البيضاء. 

وقال سكان محليون إن الغارة دمرت دبابة كانت 

مواجهات  تشهد  التي  املواقع  أحد  يف  مرابطة 

أن  وأضافوا  والحوثيني.  الشعبية  املقاومة  بني 

الثاين عىل  ولألسبوع  أمس،  استمرت  امليليشيات 

التوايل، يف إطالق القذائف املدفعية والصاروخية 

بشكل عشوايئ عىل قرى سكنية يف منطقة الزوب 

ومحيطها، ما تسبب بإحراق أحد املنازل من دون 

أن ترد معلومات بسقوط ضحايا مدنيني.

وتحركات  مواقع  أمس  الطريان  وهاجم 

حيث  الغريب  الساحل  جبهة  يف  للميليشيات 

مديرية  النتزاع  تقدمها  الرشعية  قوات  تواصل 

عىل  املطلة  الحديدة  محافظة  جنوب  الجراحي 

البحر األحمر. وذكر الجيش يف بيان أن مقاتالت 

وتعزيزات  وتجمعات  مواقع  قصفت  التحالف 

»الهالل األحمر« في عدن 
يدشن »عام زايد 2018«

تدمير تعزيزات »الحوثيين« في البيضاء 
والحديدة والحجة

اإلعالن عن حزمة مشاريع في 5 محافظات بـ 35 
مليون درهم وتوقيع شراكة مع جامعة عدن

قوات الحزام األمني تباشر بدعم من »التحالف« تأمين الضالع

جملة  عرب  ناصعة  بصامت  وضع  األحمر  الهالل 

تبناها يف عدن  التي  املتنوعة  الخدمية  املشاريع 

واملحافظات املحررة، بدءا من تقديم املساعدات 

مشاريع  تنفيذ  إىل  وصوال  والدوائية  اإلغاثية 

تأهيلية وخدمية يف قطاعات حيوية.

يف  املساعدات  تقديم  استمرار  أن  وأضاف 

العمل فيها  التي تم تدشني  الخمس  املحافظات 

ضمن عام زايد الخري 2018 ستسهم بشكل كبري 
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جديد.  من  الحياة  وإنعاش  األوضاع  تطبيع  يف 

من  سلسلة  تنفيذ  بصدد  الجامعة  إن  وقال 

األنشطة والفعاليات التي ستقام بدعم من الهالل 

تعزيز  يف  يسهم  مبا  مختلفة  جوانب  اإلمارايت 

دورها  من  ويرتقي  األكادميية  التعليمية  العملية 

التنويري باملدينة.

حفل  إطار  يف  األحمر«  »الهالل  هيئة  وكرمت 

التدشني عددا من الشخصيات االجتامعية يف عدن 

املجتمع  لخدمة  إيجابية  بصامت  وضعت  التي 

وعرب  الخدمية.  القطاعات  من  عدد  يف  ونهضته 

املكرمون عن سعادتهم للفتة الكرمية املقدمة من 

التي  الهيئة والتي تعكس مدى الرشاكة واألخوة 

العربية  اإلمارات  يف  بأشقائهم  عدن  أبناء  تربط 

عىل  للقامئني  والتقدير  الشكر  وقدموا  املتحدة. 

هيئة الهالل األحمر يف عدن ملا يبذلونه من جهود 

الجوانب  مختلف  يف  الخدمات  لتعزيز  مضنية 

منذ تحرير املدينة من سيطرة ميليشيات الحويث 

االنقالبية يف منتصف يوليو 2015.

وحرض التدشني وفد رسمي لبعثة الهالل األحمر 

أبني  ومحافظو  الداخلية  وزير  ونائب  عدن  يف 

عدن،  محافظة  بأعامل  والقائم  ولحج  وتعز 

ومدراء األمن يف عدن ولحج وأبني ورئيس جامعة 

واألدبية  الثقافية  الشخصيات  من  وعدد  عدن 

والسياسية اليمنية. 

الساحل  بجبهة  عديدة  مناطق  يف  للميليشيات 

مع  تزامنت  الغارات  أن  إىل  الفتاً  الغريب، 

استمرار املعارك امليدانية بني القوات الحكومية 

وامليليشيات رشقي حيس املحررة باتجاه مديرية 

جبل رأس املجاورة واملتاخمة ملحافظة إب. وأكد 

خسائر  أوقعت  واالشتباكات  الغارات  أن  البيان 

وأسفرت  امليليشيات،  يف صفوف  فادحة  برشية 

عن تدمري مخزن أسلحة ودبابة وعدد كبري من 

الدراجات النارية.

اليمني عبدربه منصور  الرئيس  التقى  إىل ذلك، 

محمد  الحسن  الحديدة،  محافظ  أمس  هادي، 

امليدانية  التطورات  آخر  استعرض  الذي  طاهر، 

يف العملية العسكرية الهادفة لتحرير مديريات 

الحديدة من امليليشيات. وأشاد هادي بتضحيات 

أبناء الحديدة وبسالتهم يف مختلف الجبهات يف 

إطار املقاومة الشعبية والجيش الوطني وبإسناد 

التحالف، مشدداً عىل رضورة توحيد  من قوات 

الجهود واإلمكانات إلعادة تطبيع الحياة وإرساء 

مديريات  مختلف  يف  واالستقرار  األمن  دعائم 

املحافظة. 
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املستفادة  »الدروس  مؤمتر  افتتاح  ذلك خالل  جاء 

الذي  املبتكرة«،  الناسفة  العبوات  مكافحة  من 

ضباط  نادي  يف  األربعاء  اليوم  فعالياته  تستمر 

وزارة  رعاية  تحت  أبوظبي،  يف  املسلحة  القوات 

ملكافحة  األمريكية  الهيئة  مع  وبالتعاون  الدفاع، 

املؤمتر  افتتاح  وشهد  املبتكرة.  الناسفة  العبوات 

معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون 

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  ومعايل  الدفاع، 

من  وعدد  املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

ممثيل  إىل  إضافة  املسلحة،  القوات  ضباط  كبار 

املشاركة من  العسكرية  امللحقيات  الوفود وأعضاء 

قواتنا المسلحة تفكك 2610 عبوات 
ناسفة في اليمن

أكدت القوات المسلحة اإلماراتية تمكن وحداتها من تفكيك 2610 عبوات 
ناسفة مبتكرة في اليمن، في إطار عملياتها إلنقاذ أرواح األبرياء من 

أضرارها المحتملة.

إنطالق مؤتمر الدروس المستفادة بمشاركة 25 دولة

محمد صالح  الركن صالح  اللواء  وقــال 
في  البرية  القوات  قائد  العامري  مجرن 
الكلمة االفتتاحية للمؤتمر: «إن النجاح في 
 25 من  أكثر  بمشاركة  المؤتمر  هذا  عقد 
تلبية  زمن قصير هو  وفي  دولــة، منظمة، 
ملحة بمتطلبات، واحتياجات شعوبنا، ودولنا 
جميعا، فمن المهم أن نجتمع اليوم من أجل 
ما  الذين غالباً  بلداننا، ومن أجل األبرياء 
وأضاف:  العبوات».  لهذه  يذهبون ضحايا 
«إن الهدف األساسي من عقد هذا المؤتمر 
المعلومات،  وتــبــادل  الــتــعــاون،  ـــادة  زي هــو 
والخبرات، والدروس المستفادة فيما بيننا 
لمواجهة هذا التهديد، وهو ما سوف تكون 
تجنب  مثل  جميعاً،  علينا  كبيرة  فوائد  له 
هدر  وتجنب  مرتين،  الخطأ  في  الــوقــوع 
التجارب  أثبتت  األموال في تطوير معدات 

عدم جدواها».
المؤتمر  هــذا  «سيركز  العامري:  وتابع 
عــلــى أخــطــر أســلــحــة اإلرهــابــيــيــن الــيــوم، 
المبتكرة  الناسفة  العبوات  أصبحت  حيث 
والتدمير،  القتل،  في  الرئيسي  سالحهم 
والتأثير على المدنيين بإضعاف معنوياتهم، 
حكوماتهم  بقدرات  الثقة  لفقدان  ودفعهم 
على حمايتهم، وكذلك التأثير على الوحدات 
القتالية،  مناوراتها  من  بالحد  العسكرية 
المبتكرة  الناسفة  العبوات  أن  فبالرغم من 
على  كبير  تأثيرها  أن  إال  تعبوي  ســالح 
أن  إلــى  وأشـــار  االستراتيجي».  المستوى 
الواليات المتحدة، واألمم المتحدة، وفرنسا، 
العربية  والمملكة  واإلمــــارات،  وباكستان، 
السعودية، والمملكة المتحدة ستقدم خالل 
تجاربها  من  المستفادة  ــدروس  ال المؤتمر 
أفغانستان،  في  العبوات  هذه  مكافحة  في 
وباكستان،  وأفــريــقــيــا،  ــا،  وســوري ــراق  ــع وال

واليمن.
تهديد  أن  البرية  الــقــوات  قائد  وأوضــح 
التطور،  دائــم  المبتكرة  الناسفة  العبوات 
يستخدمون  اإلرهابيون  يعد  فلم  والتغيير، 
الوسائل البرية التقليدية كما كان عليه الحال 
أفغانستان  في  سنوات   10 من  أكثر  قبل 

والدراجات،  االنتحاريين،  مثل  والعراق، 
إنهم  بل  المفخخة،  والــســيــارات 

وسائل  يستخدمون  أصبحوا 
جــــويــــة، وبـــحـــريـــة جـــديـــدة 
ــقــوارب  وال الــطــائــرات،  مثل 
أن  وأكد  المفخخة.  المسيرة 
اإليرانية  الحوثي  ميليشيات 
العبوات  هذه  تستخدم  بــدأت 
بدء  مع  كبيرين  وتنوع  بكثافة، 

قوات التحالف العربي عمليات 
تحرير مدن ساحل البحر األحمر 

العام الماضي، وقبل ذلك لم تستخدم 
بصورها،  العبوات  هذه  الميليشيات  هذه 
وأشكالها الجديدة، كما أنه ال يمكن لهذه 
وبهذه  لوحدها،  تطور  أن  المليشيات، 
لهذه  جديدة  استخدام  وسائل  السرعة 
تتكون  إقليمية  لوال وجود شبكة  العبوات 
لها  وداعمة  راعية،  وتنظيمات  دول،  من 

بالمال، والمعدات، والخبرات.
هذه  استخدام  أن  إلى  العامري  ولفت 
الميليشيات لهذه العبوات زاد من معاناة 
الشعب اليمني، والتي تسببت حسب تقدير 
مدنياً   146 مقتل  في  المسلحة  القوات 
منهم 30 طفًال، وإصابة 164 مدنياً منهم 
28 طفًال و26 امــرأة. وبين أن اإلمارات 
بمختلف  اإلرهـــاب  محاربة  فــي  سباقة 
لجهودها  فباإلضافة  وأشكاله،  صــوره، 
الــقــاعــدة، وداعـــش،  قــتــال تنظيمي  فــي 
اليمن،  اإليرانية في  الحوثي  وميليشيات 
كبيرة  بجهود  المسلحة  الــقــوات  قامت 
للمناطق  االستقرار  إعــادة  عمليات  في 
التخلص  تمكنت وحدات  المحررة، حيث 
من المتفجرات بالقوات اإلماراتية بنجاح 
مبتكرة،  ناسفة  عبوات   2610 إبطال  من 

وإنقاذ أرواح األبرياء من أضرارها.
وأضــــاف الــعــامــري: «لــقــد أخــذنــا على 

أن  اإلماراتية  المسلحة  القوات  في  عاتقنا 
تكون أولويتها هي مواجهة هذا التهديد من 
استمرار  وضمان  المدنيين،  حماية  أجــل 
واختتم   لمناطقهم».  اإلغاثة  قوافل  تدفق 
التهديد  هــذا  مواجهة  أن  بالتأكيد  كلمته 
لوسائل  اإلرهابيين  تطوير  متابعة  تتطلب 
على  والعمل  العبوات،  لهذه  استخدامهم 
المناسبة،  والــمــعــدات  المعرفة  امــتــالك 
واإلجــراءات  التخصصي،  التدريب  وتطوير 

واألساليب التعبوية المناسبة.

التهديدات المبتكرة
وتناولت الكلمات الرئيسة في اليوم األول 
آخر  معرفة  منها  عـــدة،  مــحــاور  للمؤتمر 
المبتكرة  الناسفة  والعبوات  التهديدات، 
المستخدمة في أماكن الصراعات، إضافة 
إلى أهمية زيادة التعاون مع الدول، والجهات، 
تعمل في مجال مكافحة  التي  والمنظمات 
العبوات الناسفة المتكررة، وتبادل الدروس 

المستفادة مع الدول، والجهات المختلفة. 
الوكالة  حملة  فريق  في  مستشار  وقــال 

لمكافحة  المشتركة  األمــيــركــيــة 
ــة  ــاســف ــن الــــعــــبــــوات ال

الــــمــــبــــتــــكــــرة 

الناسفة  العبوات  «تطورت  فولكنر:  راســل 
المستخدمة في الحروب، من عبوات تعتمد 
على وجود األسالك، إلى إيجاد نظم التحكم 
الالسلكي بهذه العبوات من قبل التنظيمات 
ضرورة  إلى  أدى  مما  المسلحة،  اإلرهابية 
منها».  المحتملة  التهديدات  مع  التعامل 
الجيوش  قبل  مــن  التعامل  «تــم  وأضـــاف: 
النظامية مع هذه األخطار المستجدة عبر 
استخدام الطائرات بدون طيار، والهجمات 
األعــداء،  مواقع  تحديد  بهدف  االستباقية 
وإنهاء المخططات اإلرهابية قبل حدوثها، 
وإبعاد هذه التنظيمات عن التواجد بالقرب 

من األماكن المستهدفة». 
وأشار إلى أن تجربة الوكالة في أفغانستان 
على  اإلرهابية  التنظيمات  اعتماد  بينت 
المفخخة  والسيارات  االنتحاريين،  إرسال 
إلى المواقع العسكرية، والمدنية على حد 
الهجمات  التطور في أسلوب  سواء، وهذا 
على  المدربة  الجيوش  ــدرات  ق إلــى  يعود 

التعامل مع التهديدات األمنية. 
وأوضـــــح فــولــكــنــر أن الــســبــيــل األمــثــل 
يتمثل  الناسفة  العبوات  خطر  لمواجهة 
مصدر  معرفة  أهمها  عوامل  تحديد  في 
اإلمداد، والتمويل لتصنيع العبوات الناسفة، 
تحمل  التي  والمركبة  المتفجرة،  والمواد 
االنتحاري، وسائق المركبة، ومهاجمة هذه 
ولفت  الخطر.  وقــوع  تضمن عدم  الشبكة 
إلى أن ضغط المراقبة، والمتابعة للشبكات 
اإلرهابية، يدفع اإلرهابيين إلى الوقوع في 
وأجهزة  الرسمية،  السلطات  تمكن  أخطاء 
الدول األمنية من القبض عليهم، فالتعامل 
مع  التعامل  عن  بديًال  يعد  االنتحاري  مع 

العبوة الناسفة، ومواد االنفجار. 
عمل  أسلوبي  بين  اختالف  وجــود  وأكــد 
التنظيمات اإلهابية في أفعانسان، والعراق، 
أفغانستان  في  الضحايا  من   90% لوجود 
العراق  أمــا  االنتحارية،  الهجمات  بسبب 
اإلرهــاب  حـــوادث  مــن   80% نحو  فيوجد 
التحكم  على  تعتمد  التي  العبوات  بسبب 
الذي  المشترك  «العامل  وقال:  الالسلكي. 
يجمع منهجية العمل اإلرهابي، هو اعتماده 
دافعاً  تمثل  التي  اإليديولوجيا  وجــود  على 
والقواعد  المدنيين،  الســتــهــداف  لــهــؤالء 
معالجة  ضــرورة  تبرز  ولذلك  العسكرية. 
أماكن  في  والنفسية  التعليمية،  الجوانب 

الصراعات». 

المواجهة المباشرة
وتحدث الخبير في مجموعة مكافحة 
المتحدة  األمــم  فــي  الناسفة  الــعــبــوات 
فيليب كويلنن عن الدروس المستفادة من 

مكافحة العبوات المبتكرة للعمليات. وقال: 
«عند معالجة التهديدات اإلرهابية المحتملة 
يتم النظر في السياسات الوطنية، والخطط 
الهجمات  عـــدد  تقليل  إلـــى  تــــؤدي  ــتــي  ال
عبر  يتم  كما  العبوات،  وإعــداد  اإلرهابية، 
نهجاً  تتطلب  التي  المباشرة،  المواجهة 
موحداً للتدريب المتكامل، وفهم التحديات 

المحتملة. 
ألف   22 الصومال  في  «يوجد  وأضــاف: 
لقوات  إضافة  األفريقي،  لالتحاد  مقاتل 
المتحدة،  لــألمــم  التابعة  الــســالم  حفظ 
ويتوافق  متجدد،  لتأهيل  يخضعون  وهؤالء 
مع األساليب المستخدمة لدى التعامل مع 
اإلمــداد،  خطوط  قطع  بهدف  اإلرهابيين 
وتأمين المدنيين منهم». وشدد على ضرورة 
البيئات  مــع  للتعامل  الحكومي  التواصل 
مشتركة  قــوات  فيها  توجد  التي  المختلفة 
وضع  كيفية  ورصــد  البلدان،  مختلف  من 
العبوة الناسفة، ومصادر التمويل، واألماكن 

المحتمل استهدافها.
الذي وقع  الهجوم األخير  أن  إلى  وأشار 
عن  نجم  بالصومال،  الماضي  أكتوبر  في 
أسفرت  تجارية،  مكونات  من  ناسفة  عبوة 
عن وقوع عدد ضخم من الضحايا األبرياء. 
وأوضــح أن هــذا الحادث اإلرهــابــي يشدد 
على أهمية تدريب الجيوش المحلية، وإيجاد 
التي  والمؤتمرات  المتخصصة،  الـــدورات 
خاصة  المبتكرة،  الناسفة  العبوات  تناقش 
إليجاد  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  اتــجــاه  مــع 
غياب  مستغلة  والتهريب،  للتمويل،  مصادر 

المراقبة األمنية في دول الصراع.

التعاون المدني- العسكري
من جهته، تحدث يوتارا يوجرا من مجموعة 
الخبراء الخاصة بالعبوات الناسفة في األمم 
العسكري  المدني  التعاون  عــن  المتحدة 
لمكافحة العبوات الناسفة المبتكرة. وقال: 
«تعقدت طريقة إخفاء العبوات الناسفة، كما 
اختلفت المواد المستخدمة في التفجيرات 
المحيطة،  للتضاريس  طبقا  اإلرهــابــيــة، 
وأعداد القوات التي تحارب هذه التنظيمات، 
مصادر  من  تتلقاها  التي  المالية  والموارد 
مجهولة، ومختلفة. وأضاف: «قامت حركة 
الشباب اإلرهابية في الصومال باستخدام 
العبوات الناسفة عن طريق التحكم من 
بعد، حيث تصل شحنة بحرية شهرياً 
تدخل في  التي  بالمواد  إليهم محّملة 
وتستهدف  اإلرهــابــيــة،  العمليات 
مراقبة  يتطلب  مما  المدنيين، 

حركة الشحن البحري».

معرض خاص
ـــرضـــت الــــقــــوات  ـــع واســـت
خاص  جــنــاح  عبر  المسلحة 
أقــيــم عــلــى هــامــش الــمــؤتــمــر، 
التي  الناسفة  العبوات  من  عينة 
استخدمتها ميليشيات الحوثي في 
وشملت  اليمن.  فــي  الغربي  الساحل 
على  الصنع  محلية  ناسفة  عــبــوة  العينة 
شكل صخرة، وعبوة موجهة شكلية، وأخرى 
وجــهــازاً  الــضــغــط،  عــلــى  تعتمد  مبتكرة 
مستخدمة  وبطاريات  بعد،  عن  للتفجير 
بدون  طائرة  إلى  إضافة  الطاقة،  لتوليد 

طيار، وجميعها محلية الصنع.

فعاليات اليوم
بكلمة  اليوم  فعالياته  المؤتمر  ويواصل 
اإلمــارات في مكافحة  رئيسة حول تجربة 
العبوات الناسفة المبتكرة في اليمن، وكلمة 
السعودية  العربية  المملكة  تقدمها  أخــرى 
مكافحة  مــن  المستفادة  ــــدروس  ال حـــول 
فرنسا،  تستعرض  كما  الناسفة.  العبوات 
التقنيات،  المتحدة،  والواليات  وباكستان، 
تواجه  التي  الحديثة  واألجهزة  والمعدات، 

مخططات التنظيمات اإلرهابية.

البواردي والرميثي يشهدان افتتــــاح مؤتمر «الدروس

المستفادة من مكافحة العبوات المبتكرة» في أبوظبي

٢٦١٠تفكك 
قواتنـا المسلحة 

عبـــــوات ناسفــــة فــي اليمـــن

البواردي والرميثي وكبار ضباط القوات المسلحة خالل المؤتمر (تصوير: عادل النعيمي)

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت القوات المسلحة اإلماراتية تمكن وحداتها من تفكيك ٢٦١٠ 

عبوات ناسفة مبتكرة في اليمن، في إطار عملياتها إلنقاذ أرواح األبرياء 

من أضرارها المحتملة. جاء ذلك خالل افتتاح مؤتمر «الدروس المستفادة 

من مكافحة العبوات الناسفة المبتكرة»، الذي تستمر فعالياته اليوم 

األربعاء في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية 

وزارة الدفاع، وبالتعاون مع الهيئة األميركية لمكافحة العبوات الناسفة 

المبتكرة. وشهد افتتاح المؤتمر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير 

دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي 

رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، 

إضافة إلى ممثلي الوفود وأعضاء الملحقيات العسكرية المشاركة من 

الدول الشقيقة، والصديقة، والمنظمات الدولية.

راسل فولكنر خالل إلقاء كلمته

ال بد من صنعاء
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المبتكرة  الناسفة  العبوات  أن  فبالرغم من 
على  كبير  تأثيرها  أن  إال  تعبوي  ســالح 
أن  إلــى  وأشـــار  االستراتيجي».  المستوى 
الواليات المتحدة، واألمم المتحدة، وفرنسا، 
العربية  والمملكة  واإلمــــارات،  وباكستان، 
السعودية، والمملكة المتحدة ستقدم خالل 
تجاربها  من  المستفادة  ــدروس  ال المؤتمر 
أفغانستان،  في  العبوات  هذه  مكافحة  في 
وباكستان،  وأفــريــقــيــا،  ــا،  وســوري ــراق  ــع وال

تهديد  أن  البرية  الــقــوات  قائد  وأوضــح 
التطور،  دائــم  المبتكرة  الناسفة  العبوات 
يستخدمون  اإلرهابيون  يعد  فلم  والتغيير، 
الوسائل البرية التقليدية كما كان عليه الحال 
أفغانستان  في  سنوات   10

والدراجات،  االنتحاريين،  مثل  والعراق، 
إنهم  بل  المفخخة،  والــســيــارات 

وسائل  يستخدمون  أصبحوا 
جــــويــــة، وبـــحـــريـــة جـــديـــدة 
ــقــوارب  وال الــطــائــرات،  مثل 
أن  وأكد  المفخخة.  المسيرة 
اإليرانية  الحوثي  ميليشيات 
العبوات  هذه  تستخدم  بــدأت 
بدء  مع  كبيرين  وتنوع  بكثافة، 

قوات التحالف العربي عمليات 
تحرير مدن ساحل البحر األحمر 

العام الماضي، وقبل ذلك لم تستخدم 
بصورها،  العبوات  هذه  الميليشيات  هذه 
وأشكالها الجديدة، كما أنه ال يمكن لهذه 
وبهذه  لوحدها،  تطور  أن  المليشيات، 
لهذه  جديدة  استخدام  وسائل  السرعة 
تتكون  إقليمية  لوال وجود شبكة  العبوات 
لها  وداعمة  راعية،  وتنظيمات  دول،  من 

بالمال، والمعدات، والخبرات.
هذه  استخدام  أن  إلى  العامري  ولفت 
الميليشيات لهذه العبوات زاد من معاناة 
الشعب اليمني، والتي تسببت حسب تقدير 
مدنياً   
الشعب اليمني، والتي تسببت حسب تقدير 
مدنياً   
الشعب اليمني، والتي تسببت حسب تقدير 

146 مقتل  في  المسلحة  القوات 
 مدنياً منهم 
مدنياً   
 مدنياً منهم 
مدنياً   

 طفًال، وإصابة 164
مقتل  في  المسلحة  القوات 

 طفًال، وإصابة 
مقتل  في  المسلحة  القوات 

 امــرأة. وبين أن اإلمارات 
بمختلف  اإلرهـــاب  محاربة  فــي  سباقة 
لجهودها  فباإلضافة  وأشكاله،  صــوره، 
الــقــاعــدة، وداعـــش،  قــتــال تنظيمي  فــي 
اليمن،  اإليرانية في  الحوثي  وميليشيات 
كبيرة  بجهود  المسلحة  الــقــوات  قامت 
للمناطق  االستقرار  إعــادة  عمليات  في 
التخلص  تمكنت وحدات  المحررة، حيث 
من المتفجرات بالقوات اإلماراتية بنجاح 
مبتكرة،  ناسفة  عبوات   2610

وإنقاذ أرواح األبرياء من أضرارها.
وأضــــاف الــعــامــري: «لــقــد أخــذنــا على 

التهديدات المبتكرة
وتناولت الكلمات الرئيسة في اليوم األول 
آخر  معرفة  منها  عـــدة،  مــحــاور  للمؤتمر 
المبتكرة  الناسفة  والعبوات  التهديدات، 
المستخدمة في أماكن الصراعات، إضافة 
إلى أهمية زيادة التعاون مع الدول، والجهات، 
تعمل في مجال مكافحة  التي  والمنظمات 
العبوات الناسفة المتكررة، وتبادل الدروس 

المستفادة مع الدول، والجهات المختلفة. 
الوكالة  حملة  فريق  في  مستشار  وقــال 

لمكافحة  المشتركة  األمــيــركــيــة 
ــة  ــاســف ــن الــــعــــبــــوات ال

الــــمــــبــــتــــكــــرة 

األعــداء،  مواقع  تحديد  بهدف  االستباقية 
وإنهاء المخططات اإلرهابية قبل حدوثها، 
وإبعاد هذه التنظيمات عن التواجد بالقرب 

التحكم  على  تعتمد  التي  العبوات  بسبب 
الذي  المشترك  «العامل  وقال:  الالسلكي. 
يجمع منهجية العمل اإلرهابي، هو اعتماده 
دافعاً  تمثل  التي  اإليديولوجيا  وجــود  على 
يجمع منهجية العمل اإلرهابي، هو اعتماده 
دافعاً  تمثل  التي  اإليديولوجيا  وجــود  على 
يجمع منهجية العمل اإلرهابي، هو اعتماده 

والقواعد  المدنيين،  الســتــهــداف  لــهــؤالء 
معالجة  ضــرورة  تبرز  ولذلك  العسكرية. 
أماكن  في  والنفسية  التعليمية،  الجوانب 

الصراعات». 

المواجهة المباشرة
وتحدث الخبير في مجموعة مكافحة 
المتحدة  األمــم  فــي  الناسفة  الــعــبــوات 
فيليب كويلنن عن الدروس المستفادة من 

التي  والمؤتمرات  المتخصصة،  الـــدورات 
خاصة  المبتكرة،  الناسفة  العبوات  تناقش 
إليجاد  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  اتــجــاه  مــع 
غياب  مستغلة  والتهريب،  للتمويل،  مصادر 

المراقبة األمنية في دول الصراع.

التعاون المدني- العسكري
من جهته، تحدث يوتارا يوجرا من مجموعة 
الخبراء الخاصة بالعبوات الناسفة في األمم 
العسكري  المدني  التعاون  عــن  المتحدة 
لمكافحة العبوات الناسفة المبتكرة. وقال: 
«تعقدت طريقة إخفاء العبوات الناسفة، كما 
اختلفت المواد المستخدمة في التفجيرات 
المحيطة،  للتضاريس  طبقا  اإلرهــابــيــة، 
وأعداد القوات التي تحارب هذه التنظيمات، 
مصادر  من  تتلقاها  التي  المالية  والموارد 
مجهولة، ومختلفة. وأضاف: «قامت حركة 
الشباب اإلرهابية في الصومال باستخدام 
العبوات الناسفة عن طريق التحكم من 
بعد، حيث تصل شحنة بحرية شهرياً 
العبوات الناسفة عن طريق التحكم من 
بعد، حيث تصل شحنة بحرية شهرياً 
العبوات الناسفة عن طريق التحكم من 

تدخل في  التي  بالمواد  إليهم محّملة 
وتستهدف  اإلرهــابــيــة،  العمليات 
مراقبة  يتطلب  مما  المدنيين، 

حركة الشحن البحري».

معرض خاص
ـــرضـــت الــــقــــوات  ـــع واســـت
خاص  جــنــاح  عبر  المسلحة 
أقــيــم عــلــى هــامــش الــمــؤتــمــر، 
التي  الناسفة  العبوات  من  عينة 
استخدمتها ميليشيات الحوثي في 
وشملت  اليمن.  فــي  الغربي  الساحل 
على  الصنع  محلية  ناسفة  عــبــوة  العينة 
شكل صخرة، وعبوة موجهة شكلية، وأخرى 
وجــهــازاً  الــضــغــط،  عــلــى  تعتمد  مبتكرة 
شكل صخرة، وعبوة موجهة شكلية، وأخرى 
وجــهــازاً  الــضــغــط،  عــلــى  تعتمد  مبتكرة 
شكل صخرة، وعبوة موجهة شكلية، وأخرى 

مستخدمة  وبطاريات  بعد،  عن  للتفجير 
بدون  طائرة  إلى  إضافة  الطاقة،  لتوليد 

طيار، وجميعها محلية الصنع.

فعاليات اليوم
بكلمة  اليوم  فعالياته  المؤتمر  ويواصل 
اإلمــارات في مكافحة  رئيسة حول تجربة 
العبوات الناسفة المبتكرة في اليمن، وكلمة 
السعودية  العربية  المملكة  تقدمها  أخــرى 
مكافحة  مــن  المستفادة  ــــدروس  ال حـــول 
فرنسا،  تستعرض  كما  الناسفة.  العبوات 
التقنيات،  المتحدة،  والواليات  وباكستان، 
تواجه  التي  الحديثة  واألجهزة  والمعدات، 

مخططات التنظيمات اإلرهابية.

عبوة ناسفة تعمل السلكيًا

طائرة دون طيار استخدمتها 
ميليشيات الحوثي في 
الساحل الغربي لليمن

لغم الصق وعبوة ناسفة 
بتصنيع محلي من 
ميليشيات الحوثي

جهاز للتفجير عن 
بعد وبطاريات 
لتوليد الطاقة

عينة من عبوات 
ناسفة معروضة في 

المؤتمر

العامري: 
ال يمكن للحوثيين 

تطوير العبوات لوال 

وجود شبكة دعم 

إقليمية من دول 

وتنظيمات

العبوات تسببت بمقتل ١٤٦ يمنيًا منهم ٣٠ طفًال وإصابة ١٦٤ مدنيًا منهم ٢٨ طفًال و٢٦ امرأة 

الدول الشقيقة، والصديقة، واملنظامت الدولية.

25 دولة

وقال اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري 

للمؤمتر:  االفتتاحية  الكلمة  يف  الربية  القوات  قائد 

النجاح يف عقد هذا املؤمتر مبشاركة أكرث من  »إن 

تلبية ملحة  25 دولة، منظمة، ويف زمن قصري هو 

جميعا،  ودولنا  شعوبنا،  واحتياجات  مبتطلبات، 

فمن املهم أن نجتمع اليوم من أجل بلداننا، ومن 

لهذه  ما يذهبون ضحايا  الذين غالباً  األبرياء  أجل 

الهدف األسايس من عقد  العبوات«. وأضاف: »إن 

هذا املؤمتر هو زيادة التعاون، وتبادل املعلومات، 

ملواجهة  بيننا  فيام  املستفادة  والدروس  والخربات، 

هذا التهديد، وهو ما سوف تكون له فوائد كبرية 

علينا جميعاً، مثل تجنب الوقوع يف الخطأ مرتني، 

    العبوات تسببت 
في مقتل 146 
يمنيًا بينهم 30 

طفاًل وأصابة 164 
مدنيًا منهم 28 
طفاًل، 26 إمرأة
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محمد صالح  الركن صالح  اللواء  وقــال 
في  البرية  القوات  قائد  العامري  مجرن 
الكلمة االفتتاحية للمؤتمر: «إن النجاح في 
 25 من  أكثر  بمشاركة  المؤتمر  هذا  عقد 
تلبية  زمن قصير هو  وفي  دولــة، منظمة، 
ملحة بمتطلبات، واحتياجات شعوبنا، ودولنا 
جميعا، فمن المهم أن نجتمع اليوم من أجل 
ما  الذين غالباً  بلداننا، ومن أجل األبرياء 
وأضاف:  العبوات».  لهذه  يذهبون ضحايا 
«إن الهدف األساسي من عقد هذا المؤتمر 
المعلومات،  وتــبــادل  الــتــعــاون،  ـــادة  زي هــو 
والخبرات، والدروس المستفادة فيما بيننا 
لمواجهة هذا التهديد، وهو ما سوف تكون 
تجنب  مثل  جميعاً،  علينا  كبيرة  فوائد  له 
هدر  وتجنب  مرتين،  الخطأ  في  الــوقــوع 
التجارب  أثبتت  األموال في تطوير معدات 

عدم جدواها».
المؤتمر  هــذا  «سيركز  العامري:  وتابع 
عــلــى أخــطــر أســلــحــة اإلرهــابــيــيــن الــيــوم، 
المبتكرة  الناسفة  العبوات  أصبحت  حيث 
والتدمير،  القتل،  في  الرئيسي  سالحهم 
والتأثير على المدنيين بإضعاف معنوياتهم، 
حكوماتهم  بقدرات  الثقة  لفقدان  ودفعهم 
على حمايتهم، وكذلك التأثير على الوحدات 
القتالية،  مناوراتها  من  بالحد  العسكرية 
المبتكرة  الناسفة  العبوات  أن  فبالرغم من 
على  كبير  تأثيرها  أن  إال  تعبوي  ســالح 
أن  إلــى  وأشـــار  االستراتيجي».  المستوى 
الواليات المتحدة، واألمم المتحدة، وفرنسا، 
العربية  والمملكة  واإلمــــارات،  وباكستان، 
السعودية، والمملكة المتحدة ستقدم خالل 
تجاربها  من  المستفادة  ــدروس  ال المؤتمر 
أفغانستان،  في  العبوات  هذه  مكافحة  في 
وباكستان،  وأفــريــقــيــا،  ــا،  وســوري ــراق  ــع وال

واليمن.
تهديد  أن  البرية  الــقــوات  قائد  وأوضــح 
التطور،  دائــم  المبتكرة  الناسفة  العبوات 
يستخدمون  اإلرهابيون  يعد  فلم  والتغيير، 
الوسائل البرية التقليدية كما كان عليه الحال 
أفغانستان  في  سنوات   10 من  أكثر  قبل 

والدراجات،  االنتحاريين،  مثل  والعراق، 
إنهم  بل  المفخخة،  والــســيــارات 

وسائل  يستخدمون  أصبحوا 
جــــويــــة، وبـــحـــريـــة جـــديـــدة 
ــقــوارب  وال الــطــائــرات،  مثل 
أن  وأكد  المفخخة.  المسيرة 
اإليرانية  الحوثي  ميليشيات 
العبوات  هذه  تستخدم  بــدأت 
بدء  مع  كبيرين  وتنوع  بكثافة، 

قوات التحالف العربي عمليات 
تحرير مدن ساحل البحر األحمر 

العام الماضي، وقبل ذلك لم تستخدم 
بصورها،  العبوات  هذه  الميليشيات  هذه 
وأشكالها الجديدة، كما أنه ال يمكن لهذه 
وبهذه  لوحدها،  تطور  أن  المليشيات، 
لهذه  جديدة  استخدام  وسائل  السرعة 
تتكون  إقليمية  لوال وجود شبكة  العبوات 
لها  وداعمة  راعية،  وتنظيمات  دول،  من 

بالمال، والمعدات، والخبرات.
هذه  استخدام  أن  إلى  العامري  ولفت 
الميليشيات لهذه العبوات زاد من معاناة 
الشعب اليمني، والتي تسببت حسب تقدير 
مدنياً   146 مقتل  في  المسلحة  القوات 
منهم 30 طفًال، وإصابة 164 مدنياً منهم 
28 طفًال و26 امــرأة. وبين أن اإلمارات 
بمختلف  اإلرهـــاب  محاربة  فــي  سباقة 
لجهودها  فباإلضافة  وأشكاله،  صــوره، 
الــقــاعــدة، وداعـــش،  قــتــال تنظيمي  فــي 
اليمن،  اإليرانية في  الحوثي  وميليشيات 
كبيرة  بجهود  المسلحة  الــقــوات  قامت 
للمناطق  االستقرار  إعــادة  عمليات  في 
التخلص  تمكنت وحدات  المحررة، حيث 
من المتفجرات بالقوات اإلماراتية بنجاح 
مبتكرة،  ناسفة  عبوات   2610 إبطال  من 

وإنقاذ أرواح األبرياء من أضرارها.
وأضــــاف الــعــامــري: «لــقــد أخــذنــا على 

أن  اإلماراتية  المسلحة  القوات  في  عاتقنا 
تكون أولويتها هي مواجهة هذا التهديد من 
استمرار  وضمان  المدنيين،  حماية  أجــل 
واختتم   لمناطقهم».  اإلغاثة  قوافل  تدفق 
التهديد  هــذا  مواجهة  أن  بالتأكيد  كلمته 
لوسائل  اإلرهابيين  تطوير  متابعة  تتطلب 
على  والعمل  العبوات،  لهذه  استخدامهم 
المناسبة،  والــمــعــدات  المعرفة  امــتــالك 
واإلجــراءات  التخصصي،  التدريب  وتطوير 

واألساليب التعبوية المناسبة.

التهديدات المبتكرة
وتناولت الكلمات الرئيسة في اليوم األول 
آخر  معرفة  منها  عـــدة،  مــحــاور  للمؤتمر 
المبتكرة  الناسفة  والعبوات  التهديدات، 
المستخدمة في أماكن الصراعات، إضافة 
إلى أهمية زيادة التعاون مع الدول، والجهات، 
تعمل في مجال مكافحة  التي  والمنظمات 
العبوات الناسفة المتكررة، وتبادل الدروس 

المستفادة مع الدول، والجهات المختلفة. 
الوكالة  حملة  فريق  في  مستشار  وقــال 

لمكافحة  المشتركة  األمــيــركــيــة 
ــة  ــاســف ــن الــــعــــبــــوات ال

الــــمــــبــــتــــكــــرة 

الناسفة  العبوات  «تطورت  فولكنر:  راســل 
المستخدمة في الحروب، من عبوات تعتمد 
على وجود األسالك، إلى إيجاد نظم التحكم 
الالسلكي بهذه العبوات من قبل التنظيمات 
ضرورة  إلى  أدى  مما  المسلحة،  اإلرهابية 
منها».  المحتملة  التهديدات  مع  التعامل 
الجيوش  قبل  مــن  التعامل  «تــم  وأضـــاف: 
النظامية مع هذه األخطار المستجدة عبر 
استخدام الطائرات بدون طيار، والهجمات 
األعــداء،  مواقع  تحديد  بهدف  االستباقية 
وإنهاء المخططات اإلرهابية قبل حدوثها، 
وإبعاد هذه التنظيمات عن التواجد بالقرب 

من األماكن المستهدفة». 
وأشار إلى أن تجربة الوكالة في أفغانستان 
على  اإلرهابية  التنظيمات  اعتماد  بينت 
المفخخة  والسيارات  االنتحاريين،  إرسال 
إلى المواقع العسكرية، والمدنية على حد 
الهجمات  التطور في أسلوب  سواء، وهذا 
على  المدربة  الجيوش  ــدرات  ق إلــى  يعود 

التعامل مع التهديدات األمنية. 
وأوضـــــح فــولــكــنــر أن الــســبــيــل األمــثــل 
يتمثل  الناسفة  العبوات  خطر  لمواجهة 
مصدر  معرفة  أهمها  عوامل  تحديد  في 
اإلمداد، والتمويل لتصنيع العبوات الناسفة، 
تحمل  التي  والمركبة  المتفجرة،  والمواد 
االنتحاري، وسائق المركبة، ومهاجمة هذه 
ولفت  الخطر.  وقــوع  تضمن عدم  الشبكة 
إلى أن ضغط المراقبة، والمتابعة للشبكات 
اإلرهابية، يدفع اإلرهابيين إلى الوقوع في 
وأجهزة  الرسمية،  السلطات  تمكن  أخطاء 
الدول األمنية من القبض عليهم، فالتعامل 
مع  التعامل  عن  بديًال  يعد  االنتحاري  مع 

العبوة الناسفة، ومواد االنفجار. 
عمل  أسلوبي  بين  اختالف  وجــود  وأكــد 
التنظيمات اإلهابية في أفعانسان، والعراق، 
أفغانستان  في  الضحايا  من   90% لوجود 
العراق  أمــا  االنتحارية،  الهجمات  بسبب 
اإلرهــاب  حـــوادث  مــن   80% نحو  فيوجد 
التحكم  على  تعتمد  التي  العبوات  بسبب 
الذي  المشترك  «العامل  وقال:  الالسلكي. 
يجمع منهجية العمل اإلرهابي، هو اعتماده 
دافعاً  تمثل  التي  اإليديولوجيا  وجــود  على 
والقواعد  المدنيين،  الســتــهــداف  لــهــؤالء 
معالجة  ضــرورة  تبرز  ولذلك  العسكرية. 
أماكن  في  والنفسية  التعليمية،  الجوانب 

الصراعات». 

المواجهة المباشرة
وتحدث الخبير في مجموعة مكافحة 
المتحدة  األمــم  فــي  الناسفة  الــعــبــوات 
فيليب كويلنن عن الدروس المستفادة من 

مكافحة العبوات المبتكرة للعمليات. وقال: 
«عند معالجة التهديدات اإلرهابية المحتملة 
يتم النظر في السياسات الوطنية، والخطط 
الهجمات  عـــدد  تقليل  إلـــى  تــــؤدي  ــتــي  ال
عبر  يتم  كما  العبوات،  وإعــداد  اإلرهابية، 
نهجاً  تتطلب  التي  المباشرة،  المواجهة 
موحداً للتدريب المتكامل، وفهم التحديات 

المحتملة. 
ألف   22 الصومال  في  «يوجد  وأضــاف: 
لقوات  إضافة  األفريقي،  لالتحاد  مقاتل 
المتحدة،  لــألمــم  التابعة  الــســالم  حفظ 
ويتوافق  متجدد،  لتأهيل  يخضعون  وهؤالء 
مع األساليب المستخدمة لدى التعامل مع 
اإلمــداد،  خطوط  قطع  بهدف  اإلرهابيين 
وتأمين المدنيين منهم». وشدد على ضرورة 
البيئات  مــع  للتعامل  الحكومي  التواصل 
مشتركة  قــوات  فيها  توجد  التي  المختلفة 
وضع  كيفية  ورصــد  البلدان،  مختلف  من 
العبوة الناسفة، ومصادر التمويل، واألماكن 

المحتمل استهدافها.
الذي وقع  الهجوم األخير  أن  إلى  وأشار 
عن  نجم  بالصومال،  الماضي  أكتوبر  في 
أسفرت  تجارية،  مكونات  من  ناسفة  عبوة 
عن وقوع عدد ضخم من الضحايا األبرياء. 
وأوضــح أن هــذا الحادث اإلرهــابــي يشدد 
على أهمية تدريب الجيوش المحلية، وإيجاد 
التي  والمؤتمرات  المتخصصة،  الـــدورات 
خاصة  المبتكرة،  الناسفة  العبوات  تناقش 
إليجاد  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  اتــجــاه  مــع 
غياب  مستغلة  والتهريب،  للتمويل،  مصادر 

المراقبة األمنية في دول الصراع.

التعاون المدني- العسكري
من جهته، تحدث يوتارا يوجرا من مجموعة 
الخبراء الخاصة بالعبوات الناسفة في األمم 
العسكري  المدني  التعاون  عــن  المتحدة 
لمكافحة العبوات الناسفة المبتكرة. وقال: 
«تعقدت طريقة إخفاء العبوات الناسفة، كما 
اختلفت المواد المستخدمة في التفجيرات 
المحيطة،  للتضاريس  طبقا  اإلرهــابــيــة، 
وأعداد القوات التي تحارب هذه التنظيمات، 
مصادر  من  تتلقاها  التي  المالية  والموارد 
مجهولة، ومختلفة. وأضاف: «قامت حركة 
الشباب اإلرهابية في الصومال باستخدام 
العبوات الناسفة عن طريق التحكم من 
بعد، حيث تصل شحنة بحرية شهرياً 
تدخل في  التي  بالمواد  إليهم محّملة 
وتستهدف  اإلرهــابــيــة،  العمليات 
مراقبة  يتطلب  مما  المدنيين، 

حركة الشحن البحري».

معرض خاص
ـــرضـــت الــــقــــوات  ـــع واســـت
خاص  جــنــاح  عبر  المسلحة 
أقــيــم عــلــى هــامــش الــمــؤتــمــر، 
التي  الناسفة  العبوات  من  عينة 
استخدمتها ميليشيات الحوثي في 
وشملت  اليمن.  فــي  الغربي  الساحل 
على  الصنع  محلية  ناسفة  عــبــوة  العينة 
شكل صخرة، وعبوة موجهة شكلية، وأخرى 
وجــهــازاً  الــضــغــط،  عــلــى  تعتمد  مبتكرة 
مستخدمة  وبطاريات  بعد،  عن  للتفجير 
بدون  طائرة  إلى  إضافة  الطاقة،  لتوليد 

طيار، وجميعها محلية الصنع.

فعاليات اليوم
بكلمة  اليوم  فعالياته  المؤتمر  ويواصل 
اإلمــارات في مكافحة  رئيسة حول تجربة 
العبوات الناسفة المبتكرة في اليمن، وكلمة 
السعودية  العربية  المملكة  تقدمها  أخــرى 
مكافحة  مــن  المستفادة  ــــدروس  ال حـــول 
فرنسا،  تستعرض  كما  الناسفة.  العبوات 
التقنيات،  المتحدة،  والواليات  وباكستان، 
تواجه  التي  الحديثة  واألجهزة  والمعدات، 

مخططات التنظيمات اإلرهابية.

البواردي والرميثي يشهدان افتتــــاح مؤتمر «الدروس

المستفادة من مكافحة العبوات المبتكرة» في أبوظبي

٢٦١٠تفكك 
قواتنـا المسلحة 

عبـــــوات ناسفــــة فــي اليمـــن

البواردي والرميثي وكبار ضباط القوات المسلحة خالل المؤتمر (تصوير: عادل النعيمي)

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت القوات المسلحة اإلماراتية تمكن وحداتها من تفكيك ٢٦١٠ 

عبوات ناسفة مبتكرة في اليمن، في إطار عملياتها إلنقاذ أرواح األبرياء 

من أضرارها المحتملة. جاء ذلك خالل افتتاح مؤتمر «الدروس المستفادة 

من مكافحة العبوات الناسفة المبتكرة»، الذي تستمر فعالياته اليوم 

األربعاء في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية 

وزارة الدفاع، وبالتعاون مع الهيئة األميركية لمكافحة العبوات الناسفة 

المبتكرة. وشهد افتتاح المؤتمر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير 

دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي 

رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، 

إضافة إلى ممثلي الوفود وأعضاء الملحقيات العسكرية المشاركة من 

الدول الشقيقة، والصديقة، والمنظمات الدولية.

راسل فولكنر خالل إلقاء كلمته

ال بد من صنعاء
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المبتكرة  الناسفة  العبوات  أن  فبالرغم من 
على  كبير  تأثيرها  أن  إال  تعبوي  ســالح 
أن  إلــى  وأشـــار  االستراتيجي».  المستوى 
الواليات المتحدة، واألمم المتحدة، وفرنسا، 
العربية  والمملكة  واإلمــــارات،  وباكستان، 
السعودية، والمملكة المتحدة ستقدم خالل 
تجاربها  من  المستفادة  ــدروس  ال المؤتمر 
أفغانستان،  في  العبوات  هذه  مكافحة  في 
وباكستان،  وأفــريــقــيــا،  ــا،  وســوري ــراق  ــع وال

تهديد  أن  البرية  الــقــوات  قائد  وأوضــح 
التطور،  دائــم  المبتكرة  الناسفة  العبوات 
يستخدمون  اإلرهابيون  يعد  فلم  والتغيير، 
الوسائل البرية التقليدية كما كان عليه الحال 
أفغانستان  في  سنوات   10

والدراجات،  االنتحاريين،  مثل  والعراق، 
إنهم  بل  المفخخة،  والــســيــارات 

وسائل  يستخدمون  أصبحوا 
جــــويــــة، وبـــحـــريـــة جـــديـــدة 
ــقــوارب  وال الــطــائــرات،  مثل 
أن  وأكد  المفخخة.  المسيرة 
اإليرانية  الحوثي  ميليشيات 
العبوات  هذه  تستخدم  بــدأت 
بدء  مع  كبيرين  وتنوع  بكثافة، 

قوات التحالف العربي عمليات 
تحرير مدن ساحل البحر األحمر 

العام الماضي، وقبل ذلك لم تستخدم 
بصورها،  العبوات  هذه  الميليشيات  هذه 
وأشكالها الجديدة، كما أنه ال يمكن لهذه 
وبهذه  لوحدها،  تطور  أن  المليشيات، 
لهذه  جديدة  استخدام  وسائل  السرعة 
تتكون  إقليمية  لوال وجود شبكة  العبوات 
لها  وداعمة  راعية،  وتنظيمات  دول،  من 

بالمال، والمعدات، والخبرات.
هذه  استخدام  أن  إلى  العامري  ولفت 
الميليشيات لهذه العبوات زاد من معاناة 
الشعب اليمني، والتي تسببت حسب تقدير 
مدنياً   
الشعب اليمني، والتي تسببت حسب تقدير 
مدنياً   
الشعب اليمني، والتي تسببت حسب تقدير 

146 مقتل  في  المسلحة  القوات 
 مدنياً منهم 
مدنياً   
 مدنياً منهم 
مدنياً   

 طفًال، وإصابة 164
مقتل  في  المسلحة  القوات 

 طفًال، وإصابة 
مقتل  في  المسلحة  القوات 

 امــرأة. وبين أن اإلمارات 
بمختلف  اإلرهـــاب  محاربة  فــي  سباقة 
لجهودها  فباإلضافة  وأشكاله،  صــوره، 
الــقــاعــدة، وداعـــش،  قــتــال تنظيمي  فــي 
اليمن،  اإليرانية في  الحوثي  وميليشيات 
كبيرة  بجهود  المسلحة  الــقــوات  قامت 
للمناطق  االستقرار  إعــادة  عمليات  في 
التخلص  تمكنت وحدات  المحررة، حيث 
من المتفجرات بالقوات اإلماراتية بنجاح 
مبتكرة،  ناسفة  عبوات   2610

وإنقاذ أرواح األبرياء من أضرارها.
وأضــــاف الــعــامــري: «لــقــد أخــذنــا على 

التهديدات المبتكرة
وتناولت الكلمات الرئيسة في اليوم األول 
آخر  معرفة  منها  عـــدة،  مــحــاور  للمؤتمر 
المبتكرة  الناسفة  والعبوات  التهديدات، 
المستخدمة في أماكن الصراعات، إضافة 
إلى أهمية زيادة التعاون مع الدول، والجهات، 
تعمل في مجال مكافحة  التي  والمنظمات 
العبوات الناسفة المتكررة، وتبادل الدروس 

المستفادة مع الدول، والجهات المختلفة. 
الوكالة  حملة  فريق  في  مستشار  وقــال 

لمكافحة  المشتركة  األمــيــركــيــة 
ــة  ــاســف ــن الــــعــــبــــوات ال

الــــمــــبــــتــــكــــرة 

األعــداء،  مواقع  تحديد  بهدف  االستباقية 
وإنهاء المخططات اإلرهابية قبل حدوثها، 
وإبعاد هذه التنظيمات عن التواجد بالقرب 

التحكم  على  تعتمد  التي  العبوات  بسبب 
الذي  المشترك  «العامل  وقال:  الالسلكي. 
يجمع منهجية العمل اإلرهابي، هو اعتماده 
دافعاً  تمثل  التي  اإليديولوجيا  وجــود  على 
يجمع منهجية العمل اإلرهابي، هو اعتماده 
دافعاً  تمثل  التي  اإليديولوجيا  وجــود  على 
يجمع منهجية العمل اإلرهابي، هو اعتماده 

والقواعد  المدنيين،  الســتــهــداف  لــهــؤالء 
معالجة  ضــرورة  تبرز  ولذلك  العسكرية. 
أماكن  في  والنفسية  التعليمية،  الجوانب 

الصراعات». 

المواجهة المباشرة
وتحدث الخبير في مجموعة مكافحة 
المتحدة  األمــم  فــي  الناسفة  الــعــبــوات 
فيليب كويلنن عن الدروس المستفادة من 

التي  والمؤتمرات  المتخصصة،  الـــدورات 
خاصة  المبتكرة،  الناسفة  العبوات  تناقش 
إليجاد  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  اتــجــاه  مــع 
غياب  مستغلة  والتهريب،  للتمويل،  مصادر 

المراقبة األمنية في دول الصراع.

التعاون المدني- العسكري
من جهته، تحدث يوتارا يوجرا من مجموعة 
الخبراء الخاصة بالعبوات الناسفة في األمم 
العسكري  المدني  التعاون  عــن  المتحدة 
لمكافحة العبوات الناسفة المبتكرة. وقال: 
«تعقدت طريقة إخفاء العبوات الناسفة، كما 
اختلفت المواد المستخدمة في التفجيرات 
المحيطة،  للتضاريس  طبقا  اإلرهــابــيــة، 
وأعداد القوات التي تحارب هذه التنظيمات، 
مصادر  من  تتلقاها  التي  المالية  والموارد 
مجهولة، ومختلفة. وأضاف: «قامت حركة 
الشباب اإلرهابية في الصومال باستخدام 
العبوات الناسفة عن طريق التحكم من 
بعد، حيث تصل شحنة بحرية شهرياً 
العبوات الناسفة عن طريق التحكم من 
بعد، حيث تصل شحنة بحرية شهرياً 
العبوات الناسفة عن طريق التحكم من 

تدخل في  التي  بالمواد  إليهم محّملة 
وتستهدف  اإلرهــابــيــة،  العمليات 
مراقبة  يتطلب  مما  المدنيين، 

حركة الشحن البحري».

معرض خاص
ـــرضـــت الــــقــــوات  ـــع واســـت
خاص  جــنــاح  عبر  المسلحة 
أقــيــم عــلــى هــامــش الــمــؤتــمــر، 
التي  الناسفة  العبوات  من  عينة 
استخدمتها ميليشيات الحوثي في 
وشملت  اليمن.  فــي  الغربي  الساحل 
على  الصنع  محلية  ناسفة  عــبــوة  العينة 
شكل صخرة، وعبوة موجهة شكلية، وأخرى 
وجــهــازاً  الــضــغــط،  عــلــى  تعتمد  مبتكرة 
شكل صخرة، وعبوة موجهة شكلية، وأخرى 
وجــهــازاً  الــضــغــط،  عــلــى  تعتمد  مبتكرة 
شكل صخرة، وعبوة موجهة شكلية، وأخرى 

مستخدمة  وبطاريات  بعد،  عن  للتفجير 
بدون  طائرة  إلى  إضافة  الطاقة،  لتوليد 

طيار، وجميعها محلية الصنع.

فعاليات اليوم
بكلمة  اليوم  فعالياته  المؤتمر  ويواصل 
اإلمــارات في مكافحة  رئيسة حول تجربة 
العبوات الناسفة المبتكرة في اليمن، وكلمة 
السعودية  العربية  المملكة  تقدمها  أخــرى 
مكافحة  مــن  المستفادة  ــــدروس  ال حـــول 
فرنسا،  تستعرض  كما  الناسفة.  العبوات 
التقنيات،  المتحدة،  والواليات  وباكستان، 
تواجه  التي  الحديثة  واألجهزة  والمعدات، 

مخططات التنظيمات اإلرهابية.

عبوة ناسفة تعمل السلكيًا

طائرة دون طيار استخدمتها 
ميليشيات الحوثي في 
الساحل الغربي لليمن

لغم الصق وعبوة ناسفة 
بتصنيع محلي من 
ميليشيات الحوثي

جهاز للتفجير عن 
بعد وبطاريات 
لتوليد الطاقة

عينة من عبوات 
ناسفة معروضة في 

المؤتمر

العامري: 
ال يمكن للحوثيين 

تطوير العبوات لوال 

وجود شبكة دعم 

إقليمية من دول 

وتنظيمات

العبوات تسببت بمقتل ١٤٦ يمنيًا منهم ٣٠ طفًال وإصابة ١٦٤ مدنيًا منهم ٢٨ طفًال و٢٦ امرأة 

أثبتت  معدات  تطوير  يف  األموال  هدر  وتجنب 

التجارب عدم جدواها«.

أخطر  عىل  املؤمتر  هذا  »سريكز  العامري:  وتابع 

العبوات  أصبحت  حيث  اليوم،  اإلرهابيني  أسلحة 

الناسفة املبتكرة سالحهم الرئييس يف القتل، والتدمري، 

والتأثري عىل املدنيني بإضعاف معنوياتهم، ودفعهم 

لفقدان الثقة بقدرات حكوماتهم عىل حاميتهم، 

العسكرية  الوحدات  عىل  التأثري  وكذلك 

فبالرغم  القتالية،  مناوراتها  من  بالحد 

املبتكرة  الناسفة  العبوات  أن  من 

كبري  تأثريها  أن  إال  تعبوي  سالح 

عىل املستوى االسرتاتيجي«. وأشار 

واألمم  املتحدة،  الواليات  أن  إىل 

وباكستان،  وفرنسا،  املتحدة، 

العربية  واململكة  واإلمارات، 

املتحدة  واململكة  السعودية، 

الدروس  املؤمتر  خالل  ستقدم 

مكافحة  يف  تجاربها  من  املستفادة 

والعراق  أفغانستان،  يف  العبوات  هذه 

وسوريا، وأفريقيا، وباكستان، واليمن.

شبكة إقليمية
وأوضح قائد القوات الربية أن تهديد العبوات الناسفة 

املبتكرة دائم التطور، والتغيري، فلم يعد اإلرهابيون 

كان  كام  التقليدية  الربية  الوسائل  يستخدمون 

عليه الحال قبل أكرث من 10 سنوات يف أفغانستان 

والسيارات  والدراجات،  االنتحاريني،  مثل  والعراق، 

 ، ملفخخة ا

بل إنهم أصبحوا يستخدمون وسائل جوية، وبحرية 

جديدة مثل الطائرات، والقوارب املسرية املفخخة. 

وأكد أن ميليشيات الحويث اإليرانية بدأت تستخدم 

هذه العبوات بكثافة، وتنوع كبريين مع بدء قوات 

التحالف العريب عمليات تحرير مدن ساحل البحر 

تستخدم هذه  مل  ذلك  وقبل  املايض،  العام  األحمر 

وأشكالها  بصورها،  العبوات  هذه  امليليشيات 

املليشيات،  لهذه  ميكن  ال  أنه  كام  الجديدة، 

وسائل  الرسعة  وبهذه  لوحدها،  تطور  أن 

لوال  العبوات  لهذه  جديدة  استخدام 

وجود شبكة إقليمية تتكون من دول، 

وتنظيامت راعية، وداعمة لها باملال، 

واملعدات، والخربات.

استخدام  أن  إىل  العامري  ولفت 

العبوات  لهذه  امليليشيات  هذه 

اليمني،  الشعب  معاناة  من  زاد 

القوات  تقدير  تسببت حسب  والتي 

منهم  مدنياً   146 مقتل  يف  املسلحة 

 28 منهم  مدنياً   164 وإصابة  طفالً،   30

سباقة  اإلمارات  أن  وبني  امرأة.  و26  طفالً 

وأشكاله،  صوره،  مبختلف  اإلرهاب  محاربة  يف 

القاعدة،  تنظيمي  قتال  يف  لجهودها  فباإلضافة 

اليمن،  يف  اإليرانية  الحويث  وميليشيات  وداعش، 
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عمليات  يف  كبرية  بجهود  املسلحة  القوات  قامت 

متكنت  حيث  املحررة،  للمناطق  االستقرار  إعادة 

وحدات التخلص من املتفجرات بالقوات اإلماراتية 

مبتكرة،  ناسفة  عبوات   2610 إبطال  من  بنجاح 

وإنقاذ أرواح األبرياء من أرضارها.

وأضاف العامري: »لقد أخذنا عىل عاتقنا يف القوات 

أولويتها هي مواجهة  تكون  أن  اإلماراتية  املسلحة 

وضامن  املدنيني،  حامية  أجل  من  التهديد  هذا 

واختتم  ملناطقهم«.  اإلغاثة  قوافل  تدفق  استمرار 

تتطلب  التهديد  هذا  مواجهة  أن  بالتأكيد  كلمته 

متابعة تطوير اإلرهابيني لوسائل استخدامهم لهذه 

واملعدات  املعرفة  امتالك  عىل  والعمل  العبوات، 

واإلجراءات  التخصيص،  التدريب  وتطوير  املناسبة، 

واألساليب التعبوية املناسبة.

اليوم األول
للمؤمتر  األول  اليوم  يف  الرئيسة  الكلامت  وتناولت 

التهديدات،  آخر  معرفة  منها  عدة،  محاور 

أماكن  يف  املستخدمة  املبتكرة  الناسفة  والعبوات 

مع  التعاون  زيادة  أهمية  إىل  إضافة  الرصاعات، 

التي تعمل يف مجال  الدول، والجهات، واملنظامت 

مكافحة العبوات الناسفة املتكررة، وتبادل الدروس 

املستفادة مع الدول، والجهات املختلفة.

األمريكية  الوكالة  حملة  فريق  يف  مستشار  وقال 

راسل  املبتكرة  الناسفة  العبوات  ملكافحة  املشرتكة 

يف  املستخدمة  الناسفة  العبوات  »تطورت  فولكرن: 

الحروب، من عبوات تعتمد عىل وجود األسالك، إىل 

إيجاد نظم التحكم الالسليك بهذه العبوات من قبل 

التنظيامت اإلرهابية املسلحة، مام أدى إىل رضورة 

وأضاف:  منها«.  املحتملة  التهديدات  مع  التعامل 

مع هذه  النظامية  الجيوش  قبل  من  التعامل  »تم 

بدون  الطائرات  استخدام  عرب  املستجدة  األخطار 

مواقع  تحديد  بهدف  االستباقية  والهجامت  طيار، 

قبل حدوثها،  اإلرهابية  املخططات  وإنهاء  األعداء، 

من  بالقرب  التواجد  عن  التنظيامت  هذه  وإبعاد 

األماكن املستهدفة«.

بينت  أفغانستان  يف  الوكالة  تجربة  أن  إىل  وأشار 

اعتامد التنظيامت اإلرهابية عىل إرسال االنتحاريني، 

والسيارات املفخخة إىل املواقع العسكرية، واملدنية 

الهجامت  أسلوب  التطور يف  عىل حد سواء، وهذا 

يعود إىل قدرات الجيوش املدربة عىل التعامل مع 

التهديدات األمنية.

خطر  ملواجهة  األمثل  السبيل  أن  فولكرن  وأوضح 

أهمها  عوامل  تحديد  يف  يتمثل  الناسفة  العبوات 

العبوات  لتصنيع  والتمويل  اإلمداد،  مصدر  معرفة 

تحمل  التي  واملركبة  املتفجرة،  واملواد  الناسفة، 

الشبكة  املركبة، ومهاجمة هذه  االنتحاري، وسائق 

ضغط  أن  إىل  ولفت  الخطر.  وقوع  عدم  تضمن 

يدفع  اإلرهابية،  للشبكات  واملتابعة  املراقبة، 

السلطات  متكن  أخطاء  يف  الوقوع  إىل  اإلرهابيني 

الرسمية، وأجهزة الدول األمنية من القبض عليهم، 

فالتعامل مع االنتحاري يعد بديالً عن التعامل مع 

العبوة الناسفة، ومواد االنفجار.

أفغانستان والعراق
التنظيامت  عمل  أسلويب  بني  اختالف  وجود  وأكد 

من   %90 لوجود  والعراق،  أفعانسان،  يف  اإلهابية 

الضحايا يف أفغانستان بسبب الهجامت االنتحارية، 

أما العراق فيوجد نحو %80 من حوادث اإلرهاب 

بسبب العبوات التي تعتمد عىل التحكم الالسليك. 

وقال: »العامل املشرتك الذي يجمع منهجية العمل 

اإلرهايب، هو اعتامده عىل وجود اإليديولوجيا التي 

والقواعد  املدنيني،  الستهداف  لهؤالء  دافعاً  متثل 

الجوانب  معالجة  رضورة  تربز  ولذلك  العسكرية. 

التعليمية، والنفسية يف أماكن الرصاعات«.

المواجهة المباشرة
العبوات  مكافحة  مجموعة  يف  الخبري  وتحدث 

عن  كويلنن  فيليب  املتحدة  األمم  يف  الناسفة 

املبتكرة  العبوات  مكافحة  من  املستفادة  الدروس 

للعمليات. وقال: »عند معالجة التهديدات اإلرهابية 

املحتملة يتم النظر يف السياسات الوطنية، والخطط 

اإلرهابية،  الهجامت  عدد  تقليل  إىل  تؤدي  التي 

املبارشة،  املواجهة  عرب  يتم  كام  العبوات،  وإعداد 

التي تتطلب نهجاً موحداً للتدريب املتكامل، وفهم 

التحديات املحتملة.

وأضاف: »يوجد يف الصومال 22 ألف مقاتل لالتحاد 

األفريقي، إضافة لقوات حفظ السالم التابعة لألمم 

املتحدة، وهؤالء يخضعون لتأهيل متجدد، ويتوافق 

مع األساليب املستخدمة لدى التعامل مع اإلرهابيني 

بهدف قطع خطوط اإلمداد، وتأمني املدنيني منهم«. 

وشدد عىل رضورة التواصل الحكومي للتعامل مع 

البيئات املختلفة التي توجد فيها قوات مشرتكة من 

مختلف البلدان، ورصد كيفية وضع العبوة الناسفة، 

ومصادر التمويل، واألماكن املحتمل استهدافها.

أكتوبر  يف  وقع  الذي  األخري  الهجوم  أن  إىل  وأشار 

من  ناسفة  عبوة  عن  نجم  بالصومال،  املايض 

ضخم  عدد  وقوع  عن  أسفرت  تجارية،  مكونات 

الحادث  هذا  أن  وأوضح  األبرياء.  الضحايا  من 

الجيوش  تدريب  أهمية  عىل  يشدد  اإلرهايب 

واملؤمترات  املتخصصة،  الدورات  وإيجاد  املحلية، 

مع  خاصة  املبتكرة،  الناسفة  العبوات  تناقش  التي 

اتجاه التنظيامت اإلرهابية إليجاد مصادر للتمويل، 

دول  يف  األمنية  املراقبة  غياب  مستغلة  والتهريب، 

الرصاع.

التعاون المدني- العسكري
مجموعة  من  يوجرا  يوتارا  تحدث  جهته،  من 

الخرباء الخاصة بالعبوات الناسفة يف األمم املتحدة 

العبوات  ملكافحة  العسكري  املدين  التعاون  عن 

إخفاء  طريقة  »تعقدت  وقال:  املبتكرة.  الناسفة 

املستخدمة  املواد  اختلفت  كام  الناسفة،  العبوات 

للتضاريس املحيطة،  التفجريات اإلرهابية، طبقا  يف 

التنظيامت،  هذه  تحارب  التي  القوات  وأعداد 

مجهولة،  مصادر  من  تتلقاها  التي  املالية  واملوارد 

ومختلفة. وأضاف: »قامت حركة الشباب اإلرهابية 

يف الصومال باستخدام العبوات الناسفة عن طريق 

التحكم من بعد، حيث تصل شحنة بحرية شهرياً 

العمليات  يف  تدخل  التي  باملواد  محّملة  إليهم 

مراقبة  يتطلب  املدنيني، مام  وتستهدف  اإلرهابية، 

حركة الشحن البحري«.

اليوم الثاني
القوات  من  البلويش  يحيى  ركن  املقدم  أوضح 

املسلحة أنه كان لفرق مكافحة املتفجرات دور كبري 

يف التخلص من العدد األكرب من العبوات، إضافة إىل 

    دراسة دولية: 
طائرات »قاصف« 

لدى الحوثيين 
مستوردة من إيران 

على دفعات
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عقد فرق مكافحة املتفجرات العديد من الدورات 

لتدريب املهندسني اليمنيني عىل كيفية التعامل مع 

العبوات الناسفة، والتخلص منها، وتقديم األدوات، 

للتعامل معها، وإبطال مفعولها،  الالزمة  واملعدات 

إضافة إىل املساهمة يف رفع وعي املدنيني، وأهمية 

به، الفتا إىل أن بعض  اإلبالغ عن أي جسم يشتبه 

يف  تتمثل  اليمن  يف  املستخدمة  العبوات  أنواع 

عىل  وأخرى  حجارة،  شكل  عىل  املبتكرة  العبوات 

شكل الرباميل املتفجرة، والطائرات املسرية املفخخة 

والسيارات،  املفخخة،  والقوارب  األخطر،  تعد  التي 

والدراجات النارية االنتحارية، واألحزمة الناسفة.

الهندسة السعودية
من جهته، أكد اللواء ركن سنيد بن ظاهر املزيني 

السعودية  املسلحة  بالقوات  املهندسني  سالح  قائد 

الهندسة  سالح  أن  أيضا  تقدميي  عرض  خالل 

السعودي متكن من إبطال مفعول 596 عبوة منذ 

مطلع العام بالقرب من املناطق الحدودية، إضافة 

إىل إبطال مفعول 1034 عبوة العام املايض، و503 

تهريب  وشبكات  دول،  »هناك  وقال:   .2016 يف 

تنشط لتحقيق أهدافها غري املرشوعة، حيث برزت 

خطورة العبوات املبتكرة نظرا لسهولة استخدامها، 

الرضر  إلحاق  يف  املتمثلة  وآثارها  وتصنيعها، 

باملدنيني، بهدف نرش الفوىض، والعنف يف اليمن«.

وأضاف املزيني: »إن التحالف العريب لدعم الرشعية 

بقيادة السعودية يعمل عىل تدريب قوات الجيش 

من  التقليل  بهدف  اليمنية،  واملقاومة  الوطني، 

مواقع  ومتابعة  ورصد،  عنها،  الناجمة  الحوادث 

أبرز طرق مكافحة خطر  أن  إىل  تصنيعها«. ولفت 

الناسفة  العبوة  من  التخلص  يف  تكمن  العبوات 

تعمل  التي  الشبكة  ومهاجمة  املبتكرة،  باألساليب 

عىل تصنيعها، وتهيئة القوة املناسبة بالعدة، والعتاد 

ملواجهة االنتحاريني. وأشار إىل أن ميليشيات الحويث 

استهدافها  عرب  الدولية،  االلتزامات  كافة  تنتهك 

بني  الطرق  يف  العبوات  وضع  وتعمدها  للمدنيني، 

اإلجراءات  من  بعدد  التحالف  قيام  وأكد  القرى. 

املضادة، ملواجهة أرضار هذه العبوات.

يف  مهمة  محاور  املؤمتر  جلسات  واستعرضت 

طرح  حيث  املبتكرة  الناسفة  العبوات  مكافحة 

العبوات  خلية  قائد  نائب  لوبيز  فرانك  الرائد 

الناسفة -الجيش الفرنيس- ورقة عمل حول الدروس 

املستفادة من مكافحة العبوات الناسفة املبتكرة يف 

أفريقيا وتجربة الجيش الفرنيس يف مواجهة مكافحة 

الكولونيل  قال  فيام  مايل.  يف  الناسفة  العبوات 

مكافحة  مدرسة  يف  أول  مدرس  كياين  حميد  رشيد 

املتفجرات والعبوات الناسفة يف باكستان إن بالده 

من الدول األكرث ترضراً من العبوات الناسفة إال أنه 

تم التصدي بنجاح لها عرب شن الرضبات االستباقية 

وزيادة التدريب.

األبحاث والدراسات
العبوات  مكافحة  يف  خبري  سكوت  زاك  وتحدث 

عن  املتحدة  اململكة  يف  الدفاع  بوزارة  الناسفة 

رضورة التدريب األسايس لعنارص فرق الهندسة يف 

بأحدث  املستمر  وتعريفهم  العامل  جيوش  مختلف 

اإلرهابيني وذلك عرب  املستخدمة من قبل  الوسائل 

التجارب  من  واالستفادة  املستمر  التعلم  منهجية 

الندوات واملؤمترات. فيام قال ديفيد غونزاليس  يف 

العبوات  ملكافحة  املشرتكة  األمريكية  املنظمة  من 

الناسفة املبتكرة إن العبوات الناسفة شهدت تطوراً 

يتطلب  ما  وهو  والوسائل  األساليب  يف  ملحوظاً 

التي  والدراسات  األبحاث  لتفعيل  دولية  جهوداً 

تتواكب مع مستجدات الرصاعات حول العامل.

البيان الختامي
وأكد البيان الختامي للمؤمتر حرص الدول املشاركة 

عىل استمرار التعاون، والتنسيق، ملواجهة تهديدات، 

هذه  واستخدام  تصنيع،  تطوير  من  يستجد  ما 

الدول  أن  إىل  وأشار  اإلرهابيني.  قبل  من  العبوات 

مع  وتعاملها  تجاربها،  خالصة  عرضت  املشاركة 

تدمرييا  سالحا  تعد  التي  العبوات  من  النمط  هذا 

خطريا. وتبادل املشاركون املعلومات عن األساليب، 

والوسائل املستخدمة من قبل الجامعات املتطرفة، 

هذا  ملواجهة  املعلومات  تبادل  أهمية  وأكدت 

الخطر.

وشدد البيان أهمية إيالء الجيوش للعقائد وإعطاء 

التهديد  هذا  ومواجهة  التعامل  لكيفية  األولوية 

املتجدد واملتغري ووضع اآلليات واألساليب املنهجية 

بتطوير  التعاون  أهمية  إىل  إضافة  واملستمرة، 

ملكافحة  األخرى  والوسائل  واملعدات  األجهزة 

العبوات الناسفة املبتكرة. وقال إن العبوات الناسفة 

املبتكرة أصبحت سالح اإلرهابيني الرئييس يف القتل 

بإضعاف معنوياتهم  املدنيني  والتدمري والتأثري عىل 

عىل  حكوماتهم  بقدرات  الثقة  لفقدان  ودفعهم 

العسكرية  الوحدات  عىل  التأثري  وكذلك  حاميتهم 

بالحد من مناورتها القتالية.
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افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أرض 
المعارض بأبوظبي، فعاليات المعرض الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر »آيسنار أبوظبي 2018« 

والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى غد، تحت شعار »األمن الوطني يهم الجميع«.

ورؤية  بدعم  أصبحت  اإلمارات  أن  سموه  وأكد 

مجال  يف  وقبلته  العامل  مقصد  الحكيمة  قيادتها 

جديد  هو  ما  كل  تقدم  التي  املتخصصة  املعارض 

البرشية، مسترشفة  الرامية إلسعاد  التقنية  عامل  يف 

نجاحاً  األكرث  الحلول  الستباق  املستقبل  تحديات 

وفاعلية، وأن اإلمارات حريصة عىل تعزيز سمعتها 

العاملية التي اكتسبتها كحاضنة لإلبداعات الهادفة 

إىل خدمة املجتمعات يف مختلف املجاالت.

يحقق  بأن  أمله،  عن  الداخلية  وزير  سمو  وأعرب 

املنوطة،  واألهداف  النجاحات  من  مزيداً  املعرض 

الطاقات  وحشد  الدويل  التعاون  فرص  وتعزيز 

التقلب  متسارع  عامل  يف  اإلنسانية  والجهود 

اإلقامة  طيب  الكرام،  للضيوف  متمنياً  والتغريات، 

والسلم  املحبة  أرض  اإلمارات،  الثاين  بلدهم  يف 

واألمان.

العرض الحي
الحي  اإلبداعي  العرض  والحضور  سموه  شهد  كام 

»الفزعة« يف افتتاح فعاليات املعرض الدويل لألمن 

 ،»2018 أبوظبي  »آيسنار  املخاطر  ودرء  الوطني 

ودشن بطولة تحدي اإلطفاء.

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  وقام 

تفقدية  بجولة  الحضور  كبار  يرافقه  الداخلية، 

إىل  خاللها  وتعرف  وأقسامه  املعرض  أجنحة  يف 

كام  العامل،  يف  والسالمة  األمن  ابتكارات  أحدث 

املشاركة واطّلع  الجهات  من مسؤويل  التقى عدداً 

املنتجات  ونوعية  وطبيعة  مجاالت  عىل  منهم 

واستمع  املعروضة  الحديثة  والتقنيات  والخدمات 

سموه  وقف  فيام  العارضون،  قدمها  إىل رشوحات 

عىل الرشكات واألجنحة الوطنية العارضة، واستمع 

ومعدات  أجهزة  من  تعرضه  ملا  تفصييل  رشح  إىل 

متطورة وتقنيات حديثة يف مجال األمن والسالمة، 

والبحث  واإلسعاف  النجدة  بعمليات  يتعلق  وما 

برعايـة هزاع بن زايد افتتح »آيسنار أبوظبي 2018« وكرم الفائزين بجائزة االبتكار للطلبة
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واإلنقاذ وغريها.

وحرض مراسم حفل االفتتاح محمد أحمد البواردي 

عبد  سيف  والفريق  الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير 

الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعدد كبري من 

املسلحة،  القوات  ضباط  كبار  ومن  الوزارة  ضباط 

كبار  ومن  الدوليني  املعرض  ضيوف  من  وعدد 

مسؤويل الجهات الحكومية.

ثالث فعاليات
فعاليات  ثالث  مظلته  تحت  املعرض  ويضم 

متخصصة وهي »معرض أمن املعلومات - الرشق 

أمن  ملعرض  اإلقليمية  النسخة  وهو  األوسط«، 

ألمن  العاملي  و»املنتدى  أوروبا،  يف  املعلومات 

الوقاية  و»معرض   ،)ME3S( الفعاليات«  وسالمة 

.)EmDi( »من حاالت الطوارئ والكوارث

اللواء أحمد نارص الرييس مفتش عام وزارة  وقال 
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العليا املنظمة ل »آيسنار  اللجنة  الداخلية ورئيس 

»آيسنار  معرض  إقامة  تتامىش   :»2018 أبوظبي 

لتوفري  الرشيدة  قيادتنا  جهود  مع   »2018 أبوظبي 

لكل  الكريم  والعيش  واالستقرار  األمن  سبل  كافة 

من يعيش يف كنف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والتي  الدولة  مكتسبات  عىل  الحفاظ  أجل  من 

إننا  كام  املخلصني،  أبنائها  سواعد  بفضل  تحققت 

هذا  إليها  وصل  التي  املرموقة  باملكانة  فخورون 

أصبحت  حتى  وجيزة  زمنية  فرتة  خالل  املعرض 

عىل  يحرص  التي  املتخصصة  الفعاليات  أهم  من 

قطاع  يف  واملتخصصني  املعنيني  كافة  فيها  املشاركة 

األمن والسالمة«.

األمن والسالمة
نائب  املنصوري  جاسم  العميد  قال  جانبه  ومن 

مفتش عام الوزارة: يأيت تنظيم املعرض تأكيداً عىل 

لألزمات  واالستجابة  والسالمة  األمن  تقنيات  دور 

والطوارئ يف تعزيز ورفع جاهزية األجهزة األمنية 

للتعامل مع األزمات والطوارئ ومكافحة  املختلفة 

منصة  املعرض  يشكل  حيث  عالية  مبهنية  الجرائم 

والحلول  املنتجات  أحدث  عىل  لالطاّلع  مثالية 

فضالً  املجاالت،  هذه  يف  املبتكرة  والخدمات 

أبرز  مع  والخربات  املامرسات  أفضل  تبادل  عن 

املتخصصني العامليني مام ميكننا من مجاراة أحدث 

التهديدات  لكافة  والتصدي  العاملية  التقنيات 

واملخاطر املحتملة يف كافة الظروف.

وأوضح أن املعرض يشهد يف دورته الحالية مشاركة 

 25 من  أكرث  وحضور  عارضة  جهة   600 من  أكرث 

ألف زائر من أكرث من 55 دولة مختلفة يف العامل، 

الوطنية  املحلية  الرشكات  أبرز  ممثلو  فيهم  مبن 

املتخصصة. والعاملية  واإلقليمية 

شركات عالمية
أبوظبي  »آيسنار  من  الثامنة  الدورة  إن  وقال 

قطاعات  جميع  عىل  الضوء  تسلط   »2018

املحلية  الرشكات  أبرز  باستقطاب  الوطني  األمن 

متنوعة  تشكيلة  تقدم  التي  والعاملية  واإلقليمية 

والخدمات  واملنتجات  االبتكارات  من  وواسعة 

والتقنيات الحديثة املتخصصة يف املجاالت األمنية، 

السيرباين،  واألمن  الحيوية،  التحتية  البنية  وحامية 

الطوارئ، وأمن  لحاالت  والتأهب  الداخيل،  واألمن 

األحداث الكربى.
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اإلبداعي  الحي  العرض  االفتتاح،  حفل  تضمن 

مبتابعة  املنظمة  اللجنة  أعدته  والتي  »الفزعة« 

الشيخ سيف بن زايد آل  الفريق سمو  وتوجيهات 

وإيقاعه  فكرته  استلهم  الذي  العرض  هذا  نهيان، 

»املواطنة  مفهوم  من  فيه  الخاص  والسيناريو 

وشموليتها. بعمقها  اإليجابية« 

املواطنة  فكرة  تجسيد  الفنية  اللوحات  وعكست 

اإليجابية وفق رؤية القيادة السياسية يف اإلمارات 

التنموي  اإلمارات  دور  يعزز  شامل  منظور  وفق 

ونجدة  الخارجية  املساعدات  تقديم  يف  وجهودها 

يتعدى  والذي  والرشعية،  الحق  وإحقاق  املظلوم 

وليس  باألفعال  اإليجابية  املواطنة  لتكون  الحدود 

باألقوال وحدها، وسالح العلم واألمل مقابل سالح 

الهدم والجهل.

تعرضت  مدينة  الحي،  العرض  سيناريو  وتضمن 

والكراهية  الحقد  ميليشيات  من  إرهابية  لهجامت 

املدينة  هدوء  فتحيل  الحياة  تستهدف  والعنرصية 

والسالم الذي ينعم به أهلها إىل جحيم من الخراب 

والظالم  الرعب  امليليشيات  هذه  وتنرش  والتدمري 

أيادي  لتدخل بعد ذلك  القتل والتدمري،  ومتعن يف 

الخري والعطاء لرتسم األمل والحب والوفاء، فتعرض 

دخول قوافل الهالل األحمر ومركبات الدفاع املدين 

واإلسعاف يف رؤية توضح الفرق الكبري بني ما يهدم 

مقابل ما يبني ويرسم االبتسامات والسعادة.

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 

جائزة  يف  واملشاركات  املشاركني  من  الفائزين 

االبتكار للطلبة التي أقيمت تحت عنوان )ابتكارك 

والتي  مبتكرة  أفكار  حول  تتمحور  والتي  أمان( 

غطت العديد من الجوانب األمنية والرشطية.

الوزراء  نائب رئيس مجلس  الفريق سمو  كام كرم 

دولة  سفري  الكتبي  عبيد  الدكتور  الداخلية  وزير 

وذلك  أسرتاليا،  لدى  املتحدة  العربية  اإلمارات 

الدويل  املعرض  إنجاح  يف  املتميزة  لجهوده  تقديراً 

لألمن الوطني ودرء املخاطر يف دوراته السابقة.

دولة  سفري  الرييس  نارص  صقر  سموه،  كرم  و 

يف  املتميز  لدوره  تقديراً  إيطاليا  يف  اإلمارات 

عظيم  له  كان  مام  إيطاليا  يف  للمعرض  التسويق 

األثر يف إنجاح املعرض.

الروبوت »تايتن«
سيف  الشيخ  سمّو  الفريق  »تاينت«  الروبوت  هنأ 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 

الدويل  املعرض  تفقدية يف  بجولة  الدفاع،  البواردي، وزير دولة لشؤون  أحمد  بن  قام محمد 

لألمن الوطني ودرء املخاطر »آيسنار أبوظبي 2018«.

املحلية  للرشكات  الدولية  األجنحة  من  عدداً   »2018 »آيسنار  البواردي خالل جولته يف  وزار 

إدارة  مثل  الداخيل،  األمن  لقطاعات  وابتكاراتها  منتجاتها  تقدم  التي  والعاملية  واإلقليمية 

الجرائم الرقمية، والطب الرشعي، والذكاء االصطناعي، ومكافحة اإلرهاب، وإدارة الكوارث.

كام اطلع وزير الدولة لشؤون الدفاع عىل أحدث ما قدمته الرشكات من االبتكارات واملنتجات 

والخدمات والتقنيات الحديثة املتخصصة يف املجاالت والحلول األمنية.

البواردي يطلع على أحدث االبتكارات
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معرض  أجنحة  يف  جولته  خالل  الداخلية،  وزير 

حمدان  بن  زايد  الشيخ  عودة  مبناسبة  »آيسنار«، 

قائالً: عودة  الوطن،  معاىف إىل أرض  زايد ساملاً  بن 

زايد بن حمدان فرحة للشعب والوطن.

منشآت متقدمة
أعلنت رشكة املتقدمة بايروتيكنكس التابعة لرشكة 

توازن، عن االنتهاء من تجهيز منشآتها وبدء اإلنتاج 

الذي سيوجه لتلبية طلبية للقوات املسلحة لدولة 

اإلمارات، مبوجب عقد وقع يف وقت سابق بينهام.

وأكد خليفة العيل، نائب رئيس مجلس اإلدارة، أن 

بدء العمليات اإلنتاجية يأيت خطوة مهمة يف مسرية 

الرشكة ومنشآتها الجديدة، وهي األوىل من نوعها 

يف املنطقة.

طائرات اإلنقاذ
التابع  واإلنقاذ  للبحث  الوطني  املركز  استعرض 

من  إنقاذ  طائرة  الوطني،  لألمن  األعىل  للمجلس 

الجيل  من  الصنع  إيطالية   »139 »اغوستا  نوع 

تعمل  وكامريات  حديثة  بأنظمة  مزودة  الحديث، 

بنظام األشعة تحت الحمراء لكشف أدق األجسام 

املتحركة تغطي مسافة 20 كيلو مرتاً، وأجهزة تتبع 

ذكية تعمل يف ظروف جغرافية مختلفة.

منظومة السالمة
االسرتاتيجية  املشاريع  مدير  الربييك،  عاطف  قال 

املنفذة  الجهة  البيانات،  لنظم  إنجازات  رشكة  يف 

ربط  إىل  تهدف  املبادرة  إن  »حصنتك«،  ملبادرة 

150الف مبنى يف الدولة يف منظومتها بحلول عام 

أن املرشوع أطلق يف سبتمرب 2017  2021. مضيفاً 

الدولة  يف  التجارية  واملنشآت  املباين  جميع  لربط 

اإلمارات، مبنظومة ذكية ملراقبة السالمة ومكافحة 

العامة  القيادة  شاركت  إنقاذ  مركبة  الحرائق. 

طراز  فورد  لإلنقاذ  مبركبة  الخيمة،  رأس  لرشطة 

550، متعددة االستخدامات، وغرّي الهيكل بحسب 

نوع الكارثة، وتعد األوىل من نوعها يف الدولة.

غرفة عمليات محمولة
عمليات  غرفة  ديب  لرشطة  العامة  القيادة  عرضت 

متكاملة تستخدم يف حاالت  محمولة وهي وحدة 

املركبات  وصول  يصعب  التي  األماكن  يف  الطوارئ 

إليها. الكبرية 

إن  الشاميس،  الله  عبد  املهندس  أول  املالزم  وقال 

عن  وتعمل  عالية  بكفاءة  الحادث  تدير  الغرفة 

السلكية  بأجهزة  ومزودة  الشمسية  الطاقة  طريق 

املتطور  نظامها  خالل  من  وميكن  وكامريات، 

الدفاع  أو  والنجدة  الجوي  اإلسعاف  استدعاء 

املدين، وتوفر بها أكرث من وسيلة للرتاسل مع غرفة 

العمليات.

ومواقــــف  التفتيــــش  أنظمــــة 
المركبات الذكية

التقنية  املشاريع  من  عدداً  ساعد،  رشكة  أطلقت 

الجديد  الجيل  ضمن  الذكية  والخدمات  الحديثة 

لكل  واإللكرتوين  االصطناعي  الذكاء  لتقنيات 

أبرزها:  والعاملية  الحكومية  واملؤسسات  الجهات 

التفتيش  أنظمة  الذكية،  املواقف  إدارة  أنظمة 

إدارة  لخدمات  إضافة  الذكية،  الحوادث  وإدارة 

والحشود. الفعاليات 

وقال العميد املهندس حسني الحاريث، املدير العام 

الداخلية  بوزارة  واالتصاالت  اإللكرتونية  للخدمات 

الذكاء  تقنيات  ساعد:  رشكة  إدارة  مجلس  ورئيس 

ستمكننا  الضخمة  البيانات  وإدارة  االصطناعي 

إدارة  مستقبل  استرشاف  من  العاجل  القريب  يف 

عىل  القدرة  مع  والتفتيش  والحوادث  الفعاليات 

التنبؤ عن أفضل املعادالت لتقديم هذه الخدمات 

يف أفضل ظروف.

تفاهم بين »أمن المنافذ« و»جاهزية«
والحدود  واملنافذ  ألمن  العامة  الهيئة  وقعت 

توازن  مدينة  مع  تفاهم  مذكرة  الحرة،  واملناطق 

)جاهزية(؛  الكوارث  وإدارة  واألمن  للسالمة 

للتعاون يف مجاالت التدريب الخاصة بربامج األمن 

والسالمة والطوارئ يف أبوظبي، أمس، عىل هامش 

معرض »آيسنار«.

محمد  جاسم  الطرفني:  جانب  من  املذكرة  وقع 

املنافذ  ألمن  العامة  الهيئة  عام  مدير  الزعايب 

األحبايب  محمد  وعيل  الحرة،  واملناطق  والحدود 

واألمن  للسالمة  توازن  مدينة  إدارة  مجلس  رئيس 

من  ممثلني  وبحضور  »جاهزية«،  الكوارث  وإدارة 

الجهتني.

قائد عام شرطة عجمان يزور 
األجنحة

عبدالله  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  زار 

وزارة  جناح  عجامن،  رشطة  عام  قائد  النعيمي، 

ودرء  الوطني  لألمن  الدويل  املعرض  يف  الداخلية 

املخاطر )آيسنار أبوظبي 2018(.

وأقسامه،  املعرض  أجنحة  النعيمي  تفقد  كام 

األمن  ابتكارات  أحدث  إىل  خاللها  وتعرف 

مسؤويل  من  بعدد  التقى  كام  العامل،  يف  والسالمة 

مجاالت  عىل  منهم  واطلع  املشاركة،  الجهات 

والتقنيات  والخدمات  املنتجات  ونوعية  وطبيعة 

تفصييل  رشح  إىل  واستمع  املعروضة،  الحديثة 

ومعدات  أجهزة  من  تعرضه  ملا  العارضون  قدمه 

متطورة وتقنيات حديثة يف مجال األمن والسالمة، 

والبحث  واإلسعاف  النجدة  بعمليات  يتعلق  وما 

واإلنقاذ وغريها.
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لقد أقدم البرلمان الصيني وبأغلبية 
ساحقة على الغاء المادة الخاصة 

بتحديد مدة الرئيس الصيني بفترتين 
رئاسيتين مدة كل فترة خمس سنوات، 

ليصبح الباب مفتوح أمام الرئيس 
الصيني الحالي شي جين بينغ رئيسًا 
للبالد مدى حياته. تطور هام ورئيس 

في السياسة الصينية. تحديد مدة 
الرئاسة بفترتين هي ممارسة طبقتها 
الصين في التسعينيات بهدف التحول 

بالبلد من حكم الشخص الواحد إلى 
حكم المجموعة أي التحول من نمط 

ماو تسي تونغ الفردي في الحكم 
إلى نمط جديد يهيئ الصين لسيطرة 
التوافق الحزبي بداًل من سيطرة الفرد.

بهذا التغير تثار عدة تساؤالت حول 
نمط الحكم الذي سيتبناه الرئيس 

شي جين بينغ وتشغل بال الكثير من 
المهتمين بالصين.

يف اعتقادنا أن هذا التغري الذي حدث يف الصني هو 

نتاج طبيعي لعاملني أساسيني هام املرشوع الصيني 

يُعترب  والذي  بينغ  جني  يش  الرئيس  يحمله  الذي 

نجاحه هام جداً لنجاح الصني ومستقبلها يف تحقيق 

هدفها بالوصول إىل مصاف القوى العظمى، وغياب 

القيادة البديلة للرئيس يش جني بينغ والقادرة عىل 

إنجاح هذا املرشوع.

لقد مرت الصني بثالث مراحل أساسية. املرحلة األوىل 

تيس  ماو  الزعيم  عهد  يف  التأسيس  مرحلة  كانت 

االقتصادي  االنفتاح  مرحلة  الثانية  واملرحلة  تونغ، 

الثالثة  واملرحلة  بينغ،  تشاو  دينغ  الرئيس  عهد  يف 

يف  العاملية  القيادة  دور  أخذ  نحو  السعي  مرحلة 

عهد الرئيس الحايل يش جني بينغ واالعرتاف بالصني 

كقوى عظمى. 

اليوم تدخل الصني مرحلة جديدة ومع رئيس يحمل 

يف طياته مرشوع يخوله أن يصبح قائد بحجم القادة 

الرئيس يش جني  إنه  ودينغ.  ماو  الكبريين،  اإلثنني 

الحزب  ثقة  عىل  يحصل  أن  من  متكن  الذي  بينغ، 

رئيساً  ليس فقط  الذين نصبوه  الشيوعي وقياداته 

رئاسة  أعطوه  بل  للحزب  عاماً  أميناً  وليس  للبالد 

اللجنة املركزية العسكرية، وخلدوا أسمه وبرنامجه 

للزعيم  إال  يحدث  مل  ما  وهو  الصيني  الدستور  يف 

ماو يف نهاية فرتة حياته والرئيس دينغ بعد مامته. 

جني  للرئيس يش  أعطيت  التي  الكبرية  الثقة  هذه 

الشيوعي  الحزب  من  واضح  تخويل  هي  بينغ 

لتحقيق  البالد  يقود  يش  الرئيس  لجعل  الصيني 

عظمى.  قوة  الصني  لجعل  الساعي  مرشوعه 

فمرشوعه طويل األجل ويتطلب الوقت واملهارات 

القيادية الكافية لجعله ينجح عاملياً، فالصني ال ميكن 

ان تتحمل فشل مرشوعها الذي وضعه الرئيس يش 

جني بينغ لها، ألنه وبكل بساطة فإن هذا املرشوع 

عىل  يعتمد  الذي  الصني  ومستقبل  بحارض  يرتبط 

فعل  كام  الخارجي  العامل  عىل  االنفتاح  فقط  ليس 

الصني  أجندة  فرض  عىل  أيضاً  بل  دينغ  الرئيس 

ومشاريعها الداعمة لنمو االقتصاد الصيني وازدهار 

مكانتها السياسية عاملياً. مل تعد الصني تعتمد عىل 

ما متلكه من إمكانات وقدرات يف الداخل من أجل 

بأن  مبكان  األهمية  من  أصبح  بل  التنمية  تحقيق 

تذهب الصني للخارج وأن تنيش مشاريع من شانها 

إمبراطور الصين الجديد

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

جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

ربط العامل بالصني ربطاً يفيد تقدم الصني وتنميتها. 

فمرشوع الحزام والطريق هو أبرز مشاريع الدولة 

بينغ،  جني  يش  الرئيس  بقيادة  الجديدة  الصينية 

أهدافها  تحقيق  يف  الصني  عليه  تعتمد  والذي 

مرشوع  وهو  العاملية،  قوتها  وتشكيل  التنموية 

مرتبط بالرئيس يش بشكل خالص. وال أحد يستطيع 

أن يُنجح هذا املرشوع إال هذا الشخص الذي آمن به 

ووضع له االسرتاتيجيات الالزمة إلنجاحه. وليس من 

املستبعد القول إنه يف حال نجاح هذا املرشوع فإن 

الصني ستصبح قوة عظمى ذات تأثري عاملي قادرة 

الدولية  العالقات  مجريات  يف  التأثري  إحداث  عىل 

بشكل كبري عرب ربط العامل بها. نعم تستخدم الصني 

يف مرشوعها الجديد الذي أىت مع الرئيس يش قوتها 

وتحقيق  العامل  عىل  هيمنتها  لفرض  االقتصادية 

أجندتها الدولية. وليس من املستبعد عىل اإلطالق 

أن تنجح يف ذلك لطاملا ان الصني قد وضعت نصب 

عينيها نجاح هذا املرشوع املرتبط بالرئيس يش. فهو 

القادر عىل إنجاحه، ولعل غيابه قد يشكك يف قدرة 

هذا املرشوع عىل النجاح، لذلك اختري الرئيس يش 

ليستمر لفرتة أطول. 

نعم الرئيس يش ليس كالزعيم ماو، ولكنه استطاع أن 

يوثق قوته بشكل كبري، مام سيجعل منه ماو جديد 

بفكر مختلف. فكر ال تحركه الثورية األيديولوجية 

كام كان ماو يفعل، بل يعتمد عىل الثورية السياسية 

تستثمر  التي  السياسية  الربجامتية  تقوم عىل  التي 

الريادة  تحقيق  يف  االقتصادية  الصني  إمكانات 

مسرية  يستكمل  يش  فالرئيس  العاملية.  والقيادة 

عرب  عظمى،  كقوة  نفسها  عن  البحث  يف  الصني 

االنفتاح الربجاميت عىل الخارج، واستثامر اإلمكانات 

الوقت  ففي  الوطنية.  الصني  مصلحة  تحقيق  يف 

الذي كانت فيه الصني سابقاً تعترب نفسها قوة من 

قوى العامل الثالث أو الدول النامية فإن الرئيس يش 

تفكريها  من  تُغري  أن  الصني  عىل  بأن  يؤمن  أصبح 

هذا لتنظر إىل نفسها عىل أنها دولة عظمى. وهذا 

عن  كبرية  ونقلة  الصينية  السياسة  يف  مهم  تطور 

الرئيس يش جني  لنا أن نسمى  السابق. لذلك حق 

بينغ باإلمرباطور الجديد للصني.   
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التوازن اإلقتصادي« يتخارج من صندوق األلفية االستثماري
عوائده المالية بلغت ٪13

PAC-3 اإلمارات تختار الصاروخ االعتراضي

أعلن مجلس التوازن االقتصادي )توازن( أمس عن 

تخارجه من صندوق األلفية االستثامري بعد أن تم 

تحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

الرئيس  الحوسني  الرحيم  عبد  طارق  وقال 

صندوق  إن  االقتصادي  التوازن  ملجلس  التنفيذي 

ابتكار  يف  وكفاءته  املجلس  مرونة  يجسد  األلفية 

التنمية  يف  املساهمة  عىل  قادرة  فعالة  أدوات 

أن  معترباً  اإلمارات،  يف  املستدامة  االقتصادية 

الصندوق،وذلك  من  للتخارج  حان  قد  الوقت 

توافقاً مع سياسة املجلس الجديدة.

وأوضح أن صندوق األلفية الذي ضم 7 مساهمني 

الدولية إىل جانب مجلس  الدفاعية  من الرشكات 

التوازن االقتصادي قد حقق عائد استثامر داخيل 

ملساهميه بلغ معدله نحو %13 حيث حقق أكرث 

من  التكلفة  منخفضا  اعرتاضيان  صاروخان  نجح 

يف  مارتن  لوكهيد  رشكة  إنتاج  من   PAC-3 نوع 

باليستيني  صاروخني  عن  عبارة  هدفني  اعرتاض 

وايت  »مضامر  يف  الذي جرى  االختبار  يف  تكتيكني 

األمريكية.  نيومكسيكو  بوالية  للصواريخ«  ساندز 

التكلفة  املنخفضة  االعرتاضية  الصواريخ  وتقوم 

املراقبة  »برنامج  بدعم   PAC-3 CRI intercepts

من  األمرييك  للجيش  التابع    )FSP(»امليدانية

الصواريخ  استعداد  ودرجة  اعتامدية  تأمني  حيث 

أيضا  ليشهد  االختبار  جاء  كام  املنصوبة.   PAC-3

عرشة  والحادية  العارشة  االعرتاض  تجربتي  نجاح 

 PAC-3 التكلفة  املنخفضة  االعرتاضية  للصواريخ 

CRI intercepts خالل ست سنوات. ومن الجدير 

تلك  من  اعرتاضيا  صاروخا   60 من  أكرث  أن  بالذكر 

»مضامر  الطريان يف  اختبارات  يف  نجحوا  الصواريخ 

وايت ساندز للصواريخ«. 

االعرتاضية  الصواريخ  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

وصواريخ   PAC-3 CRI التكلفة  املنخفضة 

 Field Surveillance امليدانية  املراقبة  برنامج 

من 85 مليون درهم.

الدفاعية  للرشكات  وفر  الصندوق  إن  وقال 

من  لتمكينها  ابتكارية  قنوات  فيه  املساهمة 

الصناعي  التطوير  وحدة  تجاه  بالتزاماتها  اإليفاء 

االقتصادي  التوازن  مجلس  عليها  يرشف  الذي 

عملية  وتعزيز  دعم  يف  املساهمة  من  مكنها  ما 

التمكني االقتصادي التي يسعى املجلس لتحقيقها.

قد  االقتصادي  التوازن  مجلس  أن  إىل  يشار 

أسس خالل مسريته ما يزيد عن 90 رشكة وكياناً 

مختلف  من  قطاعاً   11 من  أكرث  يف  استثامرياً 

الصناعات  قطاع  بينها  من  االقتصادية  القطاعات 

 95 من  أكرث  وفرت  حيث  والعسكرية،  الدفاعية 

ألف وظيفة دامئة، فيام بلغت قيمة االستثامرات 

درهم،حيث  مليار   36 نحو  الرشكات  تلك  يف 

حققت عوائد دخلت يف الدورة االقتصادية للدولة 

بلغت نحو 70 مليار درهم بعد أن تضاعفت قيمة 

إىل  لتصل  مرات  عدة  الرشكات  هذه  موجودات 

نحو 542 مليار درهم.

األمرييك  للجيش  التابعني   )Programme )FSP

الرسعة  عالية  اعرتاضية  صواريخ  عن  عبارة  هي 

مثل  قادمة  تهديدات  ألي  التصدي  عىل  قادرة 

الصواريخ الباليستية التكتيكية )التعبوية( وصواريخ 

الدول  قامئة  وتشمل  الطائرات.  عىل  عالوة  كروز، 

الواليات   PAC-3 االعرتايض  الصاروخ  اشرتت  التي 

الجنوبية  املتحدة وأملانيا والكويت واليابان وكوريا 

والسعودية وتايوان ورومانيا وهولندا واإلمارات.

بالدفاع  الخاص  الطريان  اختبار  أثبت  وقد 

األمرييك  الجيش  عليه  أرشف  الذي  الصاروخي 

قدرة عائلة الصواريخ PAC-3 الفريدة عىل إصابة 

الالزمة  الحامية  يؤمن  ما  إصابات مبارشة،  أهدافها 

ضد التهديدات املعادية عن طريق االرتطام املبارش 

بالهدف. كام أكد االختبار أيضا قدرة الصاروخ عىل 

رصد وتتبع واعرتاض الصواريخ القادم، باإلضافة إىل 

تلبية املتطلبات امليدانية. وقد أرشف مندوبني عن 

الجيش األمرييك والعمالء الخارجيني املحتملني عىل 

هذه االختبار بصفة مراقب.

صواريخ  برامج  رئيس  نائب  بيتامن،  جاي  ورصح 

PAC-3 بإدارة الصواريخ والتحكم يف النريان برشكة 

لوكهيد مارتن، بأن »الصاروخ PAC-3 يواصل رحلة 

نجاحه يف التصدي للتهديدات النائشة التي يشهدها 

العامل اليوم، ويظل الصاروخ االعرتايض الوحيد عىل 

مستوى العامل الذي أثبت قدرته القتالية عىل إصابة 

»البيئة  أن  وأضاف  مبارشة«.  قاتلة  إصابة  أهدافه 

األمنية العاملية اليوم تحتاج إىل حلول ميكن االعتامد 

 PAC-3 الصاروخ  يواصل  أن  نتوقع  ونحن  عليها، 

الدفاع  أنظمة  ضمن  رئييس  كسالح  نجاحه  رحلة 

املتكامل املتعدد املستويات«.

طارق عبد الرحيم الحوسني
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المركبة الجوية اآللية »كامكوبتر إس-100« من 
إنتاج شركة »شيبل« تفوز بعقد ضخم

شركة رولزرويس تفوز بطلب 
شراء من الخطوط الجوية التركية

دشنت رشكة »إم دي إيه«، إحدى الرشكات التابعة 

من  أسطوال  كومباين«،  تكنولوجيز  »ماكرس  لرشكة 

املركبة الجوية اآللية »كامكوبرت إس100-« من إنتاج 

رشكة »شيبل«، وذلك مبوجب عقد تم توقيعه مع 

أحد العمالء الخارجيني. وقد وقع اختيار رشكة »إم 

دي إيه« عىل املركبة الجوية اآللية »كامكوبرت إس-

100« بفضل سجلها الحافل يف مجال تقديم الدعم 

بجمع  الخاصة  والربية  البحرية  للعمليات  الالزم 

املراقبة  عمليات  وتنفيذ  االستخباراتية  املعلومات 

اآللية  الجوية  املركبة  وتتمتع   .)ISR( واالستطالع 

عىل  بقدرتها  تتميز  التي  إس100-«،  »كامكوبرت 

اإلقالع والهبوط بشكل عمودي )VTOL(، بقدرات 

لوجستية محدودة نسبيا، األمر الذي يؤمن املرونة 

ليال  العمل  املركبة  وتستطيع  عند نرشها.  والرسعة 

عىل  قادرة  كمنصة  استخدامها  وميكن  نهارا،  أو 

حمل مجموعة كبرية ومختلفة من األوزان واألثقال، 

املرونة  قدر كاف من  الحصول عىل  يعني  ما  وهو 

الالزمة التي تتطلبها املهام املختلفة. وتتمتع املركبة 

يف  املراقبة  عمليات  تنفيذ  مجال  يف  حافل  بسجل 

كام  باملخاطر،  املحفوفة  الصعبة  املعادية  البيئات 

محدود  غري  لعدد  متكاملة  تقديم خدمات  ميكنها 

حيازة  عن  مسؤوليتها  مثل  الخارجيني  العمالء  من 

واملنشآت  املرافق  من  واحتياجاته  األسطول 

اللوجستي  والدعم  الجوية  والكفاءة  والتدريب 

وكافة  والصيانة  والتموين  اإلمداد  سلسلة  وإدارة 

العمليات الجوية. ورصح هانز جورج شيبل، رئيس 

مجلس إدارة مجموعة »شيبل«، بأن »الرشكة تعتز 

من  منتجاتنا  أفضل  إيه«  دي  »إم  رشكة  باختيار 

للوفاء  إس100-«  »كامكوبرت  اآللية  الجوية  املركبة 

الهام.  العقد  هذا  يف  عليها  املنصوص  بالتزاماتنا 

منحنا  إىل  ونتطلع  الرشاكة،  بهذه  سعداء  ونحن 

القدرات  أخرى  مرة  نعرض  يك  املناسبة  الفرصة 

اآللية  الجوية  املركبة  بها  تتمتع  التي  الكبرية 

»كامكوبرت إس100-« ومالءمتها الفريدة ملهام جمع 

املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع.

الخطوط  من  بطلب  رولزرويس  رشكة  فازت 

 Trent XWB محركات  لرشاء  الرتكية  الجوية 

Airbus A350- طراز  من  طائرة   25 لتشغيل 

900 التي ستحصل كلها عىل الدعم الفني الالزم 

للخطوط  التابع  للخدمة   TotalCare مركز  من 

منح  عىل  أيضا  الرشاء  طلب  وينص  الجوية. 

الخطوط الجوية الرتكية حق رشاء خمس طائرات 

إضافية.

ويرى الخرباء أن املحرك Trent XWB يعترب من 

ترشيدا  الضخمة  املدنية  الجوية  املحركات  أكرث 

الوقود يف الوقت الحايل، ويعترب أرسع  الستهالك 

مستوى  عىل  مبيعا  الرسيعة  النفاثة  املحركات 

العامل عىل اإلطالق، حيث تقدم 45 عميل خارجي 

بأكرث من 1,700 طلب رشاء.

ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  أيتيش،  إلكر  وقال 

الجوية  الخطوط  برشكة  التنفيذية  اللجنة 

الرتكية، إن »هذا العقد ميثل تطورا هاما بالنسبة 

وتتطلع  املستقبل،  يف  بالنمو  املتعلقة  لخططنا 

ستستخدم  التي  الطائرات  هذه  إلضافة  الرشكة 

اآلخذ  أسطولنا  إىل  رولزرويس  محركات  أحدث 

بخربة  الرشكة  وتتمتع  يوم.  بعد  يوما  التوسع  يف 

رولزرويس،  محركات  تشغيل  مجال  يف  سابقة 

جراء  عليها  تعود  أن  ميكن  التي  الفوائد  وتدرك 

االعتامد عىل التكنولوجيا والدعم املقدم من مركز 

TotalCare للخدمة التابع للخطوط الجوية«.

ورصح كريس كولرتون، رئيس مجلس إدارة رشكة 

لديها  الرتكية  الجوية  »الخطوط  بأن  رولزرويس، 

السنوات  مدار  عىل  بالنمو  حافل  رائع  سجل 

لنا دور يف قصة  يكون  بأن  نعتز  ونحن  األخرية، 

القادمة.  السنوات  خالل  الخطوط  هذه  نجاح 

 Trent XWB أن محركات بالذكر  الجدير  ومن 

تتمتع بأداء فائق، ويأيت طلب الرشاء املشار إليه 

أنها  ويؤكد  منتجاتنا،  يف  عمالئنا  ثقة  ليعكس 

يف  واالقتصاد  الخدمة  حيث  من  األمثل  الخيار 

الوقود«.

يًذكر أن محركات Trent XWB دخلت الخدمة 

وحققت   2015 عام  يناير  شهر  يف  مرة  ألول 

بالنسبة  واألداء  التشغيل  حيث  من  كبريا  نجاح 

الجسم  ذات  للطائرات  املخصصة  للمحركات 

حاليا  الرتكية  الجوية  الخطوط  وتقوم  العرض. 

بتشغيل 27 طائرة من طراز A330 التي تستخدم 

طراز  من  واحدة  وطائرة   Trent 700 املحرك 

Trent 500 التي تستخدم املحرك A340
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إيه دويتشالند« ولوكهيد  أعلنت رشكتا »إم يب دي 

الجيل  إلنتاج  جديد  مشرتك  مرشوع  عن  مارتن 

والصاروخي  الجوي  الدفاع  »نظام  من  الجديد 

ومن  األملاين.  الجيش  لصالح   )TLVS( املتكامل« 

املقاول  املشرتك  املرشوع  هذا  يصبح  أن  املتوقع 

الرئييس للنظام الجديد الذي يجري التفاوض بشأنه 

التابع   BAAINBw األملاين  املشرتيات  مكتب  مع 

»نظام  يستفيد   أن  املتوقع  ومن  األملاين.  للجيش 

املتكامل« )TLVS( من  الجوي والصاروخي  الدفاع 

شركتا »إم بي دي إيه دويتشالند« 
ولوكهيد مارتن تدشنان مشروعًا 

مشتركًا جديدًا

نتائج التطوير والخربات التي تم اكتسابها من برنامج 

الثاليث األعضاء )الواليات املتحدة وأملانيا   MEADS

دوالر،  مليار   4 استثامراته  بلغت  الذي  وإيطاليا( 

عالوة عىل تعزيز أوارص  الرشاكة األمريكية-األوروبية 

بالصناعات  واملشرتك  املتواصل  االلتزام  خالل  من 

»نظام  أن  الخرباء  ويرى  والسالمة.  واألمن  املحلية 

حديث  نظام  املتكامل«  والصاروخي  الجوي  الدفاع 

من شأنه أن يُحدث انقالبا كبريا يف القدرات الدفاعية 

حلف  يف  البارز  –العضو  أملانيا  ميكن  وأن  األملانية، 

شامل األطليس«- من تأسيس سابقة مهمة يف كيفية 

تعامل الدول املجاورة مع التهديدات الحالية والناشئة 

خالل العقود القادمة.

»إم  املنتدب لرشكة  العضو  توماس جىتشيلد،  وقال 

يب دي إيه دويتشالند« يف أملانيا، إن »هذا املرشوع 

املشرتك من شأنه أن مينحنا حرية الحركة والقدرة عىل 

بنجاح وبصورة متكاملة. كام  املناسب  القرار  اتخاذ 

سيمكننا أيضا الدخول املبارش عىل أكرث أجهزة االختبار 

واملوارد  الخربة  من  واالستفادة  تقدما  واملحاكاة 

املشرتكة لكل من رشكتي »إم يب دي إيه دويتشالند« 

ستجعلنا  التي  الطريقة  هي  تلك  مارتن.  ولوكهيد 

وتحقيق  الهام  الدفاعي  الربنامج  هذا  من  نستفيد 

أملانيا وحلف شامل  من  لكل  ممكنة  استفادة  أكرب 

األطليس«. ومن املقرر أن يرتأس جورجي يك من رشكة 

دي  يب  »إم  من رشكة  تيلني  وديتامر  مارتن  لوكهيد 

إيه دويتشالند« عمليات الرشكة انطالقا من مكتب 

رشكة »إم يب دي إيه دويتشالند« يف »رشوبنهاوزن« 

بأملانيا. كام ستنفذ الرشكة عمليات يف واليات داالس 

ونيويورك  وسرياكيوز  وألباما  وهنتسفيل  وتكساس 

األمريكية، ويف »أومل« و»كوبلينتز« األملانيتني.

بعقد  مؤخرا  »تكسليس«  و  »نكسرت«  فازت رشكتا 

متعددة  الوزن  خفيفة  مدرعة  مركبات  لتوريد 

VBMR Véhicules Blindés Multi-( األدوار 

من خالل  العقد  وجاء  الفرنيس.  للجيش    )Rôles

 Direction Générale de املديرية العامة للتسلح

مدير  بار،  جول  بحضور   )l›Armement )DGA

باريرا، مدير عام  الوطني )NAD(، وبرنار  التسلح 

شركتا »نكستر« و »تكسليس« 
تفوزان بعقد مع الجيش الفرنسي

»روان«،  يف  بالكامل  الصنع  الفرنسية  املركبة  هذه 

األدوار  املتعددة  الخفيفة  املركبات  إىل  باإلضافة 

الذي  األمر   ،EBRC-JAGUAR و  »جريفون« 

حوض  يف  جديدة  وظائق  خلق  عملية  سيعظظ 

“روان” ويف املكاتب الهندسية.

عن  عبارة  وهي  “تكسليس”،  رشكة  وستتتوىل 

“ليموج”  مقرها  الحجم  متوسطة  فرنسية  رشكة 

Limoges، مسؤولية تصميم وتوريد أجهزة الحركة، 

كام ستساهم، بوصفها رشكة فرنسية متخصصة يف 

محركات الطاقة الخاصة باملركبات الثقيلة، يف تأمني 

خفة الحركة وأداء املركبة املدرعة الخفيفة املتعددة 

األدوار.

الهندسة  عقد  أعقاب  يف  إليه  املشار  العقد  ويأيت 

tns-MARS)وهي  ل   منحه  تم  الذي  الصناعية 

ورشكة  نكسرت  مجموعة  يضم  اتحاد  عن  عبارة 

تصميم  العقد عىل  وينص  تاليس(،  سافران ورشكة 

و   VBMR-GRIFFON املركبتني  ودعم  وإنتاج 

)كونسورتيوم(  اتحاد  إطار  EBRC-JAGUAR )يف 

مؤقت يضم رشكات نكسرت وتاليس و »رينو تراكس 

ديفنس«، عالوة عىل تجديد الدبابة »لوكالرك« التي 

تعترب رشكة نكسرت مقاوال رئيسيا لها.

القوات الربية. 

وقد حرى تصميم هذه املركبات الرباعية الدفع يك 

االستخباراتية  املعلومات  تستخدمها وحدات جمع 

يف  الفرنيس  الجيش  داخل  واالستطالع  واملراقبة 

تلك  وتتميز  )العقرب(.  برنامج »سكوربيون«  إطار 

أدوار متعددة، وهي  لعب  بقدرتها عىل  الكركبات 

»سكوربيون«  واتصاالت  معلومات  بأنظمة  مزودة 

)SICS(، ويتم إنتاج عدة نسخ مختلفة منها لتغطية 

املتطلبات املختلفة مثل نقل الجنود ومركز القيادة 

الهندسية  واألعامل  املدفعية  نريان  يف  ووالتحكم 

االستخباراتية  املعلومات  وجمع  الطبي  واإلسعاف 

 ISTAR واالستطالع  األهداف  ورصد  واالستطالع 

ومركز االتصاالت التكتيكية،،،إلخ.

وستتوىل مجموعة نكسرت مسؤولية تصميم املركبة 

الخفيفة VBMR وإعداد التكاليف واألداء وعملية 

الدمج واإلنتاج والدعم الخاص بها. وسيتم تجميع 
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التقى عرشات اآلالف من العاملني يف رشكة بوينج 

مبقر الرشكة يف »رنتون« بوالية واشنطن األمريكية 

العرشة آالف من  الطائرة  مؤخرا لالحتفال بخروج 

الطائرة 737 من خط اإلنتاج. وبإنتاج الطائرة 737 

ويست  ساوث  الجوية  الخطوط  لصالح   8 ماكس 

العاملي  الرقم  حطمت  قد   737 الطائرة  تكون 

مناذج  ألكرث  العاملية  جينيس  موسوعة  يف  املسجل 

الطائرات التجارية النفاثة إنتاجا.

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  ورصح 

اإلنجاز  »هذا  بأن  ماكاليسرت،  كيفن  بوينج،  لرشكة 

غري املسبوق أكرب دليل عىل العمل الذي نقوم به 

يوما بعد يوم لبناء أكرث الطائرات ذات املمر الواحد 

العامل«. وأضاف أن  كفاءة واعتامدية عىل مستوى 

من  عاما  خمسن  من  أكرث  يجسد  اإلنجاز  »هذا 

موظفي  من  اآلالف  جانب  من  والتفوق  النجاح 

شركة بوينج 
تدخل موسوعة 

جينيس العالمية 
مرة أخرى

صائد األلغام AQS-24B يطرح مواصفات معززة

رشكائنا  جانب  ومن  والسابقني  الحاليني  بوينج 

التجارية يف  الطريان  املوردين وعمالئنا من رشكات 

جميع أنحاء العامل الذين وضعوا ثقتهم يف الطائرة 

سبق   737 الطائرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن   .»737

أن دخلت موسوعة جينيس العاملية عام 2006 بعد 

خروج الطائرة الخمسة آالف من مصنع الرشكة يف 

عاما  أربعني  استغرق  الذي  اإلنجاز  وهو  »رنتون«، 

لحجم  ونظرا  الواقع.  أرض  عىل  يتحقق  يك  تقريبا 

لطلب املتزايد يف األسواق العاملية وارتفاع معدالت 

الطائرة  إنتاج  الطائرة 737 يف  برنامج  نجح  اإلنتاج 

العرشة آالف بعد 12 عاما فقط من التاريخ املشار 

إليه.

ملوسوعة  الرسمي  املحكم  إمربيك،  مايكل  ورصح 

دور  نثمن  أن  »يسعدنا  بأنه  العاملية،  جينيس 

الطائرة 737 مرة أخرى والدور الهام الذي تلعبه يف 

مجال الطريان التجاري«.

الطائرة  إنتاج  بوينج  رشكة  تزيد  أن  املقرر  ومن 

737 من 47 طائرة شهريا يف الوقت الحايل إىل 52 

طائرة شهريا يف وقت الحق من العام الجاري. ولدى 

برنامج الطائرة 737 أكرث من 4,600 طائرة ما زالت 

عىل قوائم الرشاء بفضل مبيعات النسخة األحدث 

من 737 وهي الطائرة 737 ماكس.

صيد  جهاز   ،AQS-24B األلغام  صائد  عرض  تم 

األلغام ذي الرسعة العالية الوحيد الذي تم نرشه 

العامل والذي تصل رسعته  وتشغيله عىل مستوى 

يف  عرضه  تم  عقدة،   18 من  أكرث  إىل  التشغيلية 

يف   2018 لعام  املاء  تحت  واألمن  الدفاع  مؤمتر 

من  الفرتة  خالل  املتحدة  باللملكة  بورتسموث 

20 إىل 22 مارس الجاري. ويستخدم الجهاز جهاز 

مسح )سونار( جانبي عايل الوضوح من أجل رصد 

األلغام وتحديد موقعها وتصنيفها فورا مبعدالت 

تغطية عالية، وجهاز مسح طويل بالليزر من أجل 

ويُستخدم  دقة.  بكل  البرصي  التمييز  تحقيق 

وعىل  محليا   AQS السلسة  من  األلغام  صائد 

الجهاز يف تسجيل  املختلفة، ونجح  املنصات  منت 

ساعات تشغيل تقدر بعرشات اآلالف. 

كنسخة  األسطول   AQS-24B الجهاز  دخل  وقد 

يجري  الذي   AQS-24A الجهاز  من  محدثة 

املحدثة  النسخة  ودخلت  بالفعل،  تشغيله 

الخدمة يف ربيع عام 2017. وقد أضافت النسخة 

بالفتحة  مزود  سونار  جهاز  أحدث  املحدثة 

 High Speed الرسعة  العالية  االصطناعية 

Synthetic Aperture Sonar capability الذي 

األمر  جرومان،  نورثروب  رشكة  وأنتجته  طورته 

الذي أضاف زيادة كبرية إىل وضوح جهاز السونار 

من أجل رصد األلغام وتحدث موقعها وتصنيفها.

سواء    AQS-24B األلغام  صائد  تشغيل  ويتم 

من عىل منت الطائرات املروحية MH-53E ذات 

الخامس عرش  املروحيات  أو رسب  الثقيل  النقل 

املضادة  اإلجراءات  عن  املسؤول   )HM-15(

املسؤولة عن  اآللية  السطحية  القطع  أو  لأللغام 

الخليج  منطقة  يف   )MHU( األلغام  اصطياد 

العريب. وقد جرى نرش وتشغيل القطع السطحية 

 )MHU( األلغام  اصطياد  عن  املسؤولة  اآللية 

عىل  من  سواء   AQS-24 األلغام  بصائد  املجهزة 

 USS املدمرة  مثل  األمريكية  البحرية  سفن  منت 

عن  االستغناء  تم  التي   )Ponce )AFSB)I(-15

 USS Lewis B. املدمرة  أو  مؤخرا  خدماتها 

التابعة  السفن  عىل  عالوة   ،  )Puller )ESB-3

 RFA مثل  الربيطاين  املليك  البحرية  لسالح 

)Cardigan Bay )L3009
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طائرة التدريب العسكري 
6C Texan II-T: كيفية 
إعداد الطيارين لتنفيذ 

المهام في العالم 
الحقيقي

تمثل طائرة التدريب العسكري Beechcraft T-6C Texan II أحدث جيل من طائرات 
التدريب العسكري التي جرى تصميمها لتلبية كافة مستويات التدريب. وقد تم إنتاج هذه 

الطائرة خصيصا لهذا الغرض ولتلبية متطلبات األدوار األخرى، وأهمها كيفية إعداد قائدي 
الطائرات لتنفيذ المهام في العالم الحقيقي دون االفتراضي. وقد جرى تصميم كافة أنظمة التدريب، 

بدءا من شاشات الطيارين المبتدئين وانتهاء بالتدريب العملياتي المتقدم، لخوض تجربة مهام 
الطائرات العسكرية بهدف إكساب الطيارين الخبرة والثقة الالزمتين إلحراز النجاح.

 Beechcraft العسكري  التدريب  طائرة  وتعترب 

التدريب  طائرات  من  جيل  أحدث   T-6C

العسكريالتي جرى تصميمها لتلبية كافة مستويات 

وانتهاء  ااسايس  التدريب  من  بدءا   ، التدريب 

بالتدريب العمليايت املتقدم.

 T-6C الطائرة  بناء  تم  وقد 

ألغراض 

يب  ر لتد العسكري وتلبية مجموعة كبرية من ا

متطلبات التدريب وتنفيذ العمليات القليلة التكلفة 

والتي ميكن االعتامد عليها عىل املدى الطويل. وتأيت 

تلك املميزات، باإلضافة إىل التدريب املكثف بواسطة 

أجهزة املحاكاة واملحارضات النظرية املعتمدة عىل 

املستدامة،  اللوجستية  واإلمدادات  اآليل  الحاسب 

مثالية  تدريب  طائرة   T-6C الطائرة  من  لتجعل 

وعالمة فارقة بني جيوش العامل املختلفة. ويوجد أكرث 

من 900 طائرة تدريب من طراز T-6 عىل مستوى 

 2,5 من  أكرث  تسجيل  يف  ونجحت  اليوم،  العامل 

ماليني ساعة طريان حتى اآلن. وتتمتع الطائرة 

بالقدرات  الجديدة   +T-6C

التي  التنافسية 

متيز 

املزودة   T-6C الطائرات  سلسلة 

نقاط  ست  إضافة  طريق  عن  تسليحية  بقدرات 

الطائرة،  جناحي  أسفل  تسليح(  )محطات  صعبة 

خارجيني.  وقود  كخزاين  مخصصتان  اثنتان  منها 

خصائص  الجديدة   +T-6C الطائرة  سلسلة  وتقدم 

تدريب إضافية مثل نقل األسلحة بأقل التكاليف.

تصميم مقصورة القيادة
رؤية  من  الطيار   T-6C Texan II الطائرة  متكن 

القيادة  مقصورة  تؤمن  حيث  اإلجاملية،  الصورة 

املفتوح  التصميم  ذات  الزجاجية  الحديثة  الرقمية 

رؤية واضحة للغاية الالزمة لتنفيذ املهام العسكرية 

ويتطلب  الصعبة. 

متقدما  ميدانيا  وعيا  املثايل  التدريب 

 T-6C كامال، ولذلك تحتوي مقصورة قيادة الطائرة

Texan II عىل أحدث أساليب التكنولوجيا الالزمة 

تلقي  عىل  قدرته  وتعزيز  الطيار  سالمة  لضامن 

التدريب.

 T-6C Texan II وتحتوي مقصورة قيادة الطائرة

يف الوقت الحارض عىل ثالث شاشات عرض تفاعلية 

متعددة  بوصات   5x7 مقاس  ملونة   تبادلية 

السائل  بالكريستال  وتعمل   )MFDs( الوظائف 

يتم نشغيلها عن طريق جهازي كمبيوتر متقدمني 

عىل  الطائرة  وتحتوي  الجوية.  باملالحة  خاصني 

ونظام  مالحة  وأجهزة  رئيسية  شاشة عرض جوية 

الطائرة،  طاقم  تنبيه  ونظام  املحركات  متابعة 

عالوة عىل وظائف املهام املتقدمة القابلة للربمجة 
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مثل شاشة عرض املوقف التكتييك وشاشة العرض 

MIL-STD 1787 األمامية )HUD( التي تضاهي 

إف/إيه18-.  أو  إف16-  الطائرة  لدى  مثيلتها 

باإلضافة إىل ذلك، تسمح مقصورة القيادة بعملية 

التكامل التام لألنظمة الحيوية واملالحة واكتساب 

وهي  األسلحة،  عىل  املتقدم  التدريب  مهارات 

الطيارين.  من  الجديد  للجيل  الالزمة  املهارات 

وألغراض الدعم واملساندة، تعتمد مقصورة القيادة 

عىل دمج كافة أجهزة الطريان يف جهاز واحد، 

وهو الجهاز الذي يسمح بدمج كافة 

معلومات الطريان األساسية 

عرض  شاشة  يف 

تعمل  تفاعلية 

بالكريستال 

السائل ومن السهل قراءتها.

نظام التحكم البيئي
بالراحة والتواجد يف منطقة مريحة  الشعور  يعترب 

الطريان.  عىل  التدريب  إىل  بالنسبة  مهامن  أمران 

لدى  املتقدم  اآليل  البيئي  التحكم  نظام  ويتوىل 

الطائرة T-6C مهمة املحافظة عىل الضغط داخل 

املقصورة والحفاظ عىل درجة حرارة معقولة داخل 

مقصورة القيادة سواء عىل األرض أو أثناء الطريان، 

باإلضافة إىل مقاومة الجاذبية األرضية للحفاظ عىل 

سالمة الطائرة وأدائها التشغييل العايل.

للتعديل  جهـــاز تدريـــب قابـــل 
حسب الرغبة

 Beechcraft العسكري  التدريب  طائرة  تضم 

T-6C Texan II أكرب أنظمة التدريب عىل الطريان 

وأكرثها نجاحا عىل مستوى العامل. وقد تم تصميم 

املهمة  هذه  ألداء  التدريب  أجهزة  من  جهاز  كل 

بالطائرة  الخاصة  املحاكاة  أجهزة  وتعترب  خصيصا. 

ينبغي  التي  اإلجراءات  للتدريب عىل  مثالية   T-6

وإجراءات  القيادة  مقصورة  داخل  اتباعها  للطيار 

الطوارئ – كل ذلك يف بيئة آمنة ميكن التحكم فيها 

وتعمل بكفاءة بأقل التكاليف إمكانا. ويؤمن جهاز 

التدريب الخاص بالطائرة T-6 بيئة تدريبية قابلة 

للتعديل حسب الرغبة ومحارضات تدريبية تعتمد 

اآليل  الحاسب  وأجهزة  اإلعالم  وسائل  عىل 

وأجهزة إدارة العملية التدريبية.

األطقم  لتدريب  وبالنسبة 

 ، ية لجو ا

الخاص    )GBTS( األريض  التدريب  نظام  يشمل 

:T-6 بالطائرة

علـــى  العملياتـــي  التدريـــب 
الطيران 

تصميم  من  األصل  طبق  صورة  عىل  تحتوي 

مقصورة القيادة وأداء الطائرة، مع وجود نظام عىل 

درجة   x 70  270 بزاوية  رؤية  مبجال   قبة  شكل 

الحركات  ومقعد دينامييك أحادي املحاور ملحاكاة 

بها  يشعر  التي  الحقيقية  األحاسيس  ومجموعة 

الطيار أثناء الطريان.

الطيران  التدريب علـــى  جهـــاز 
باستخدام أجهزة القياس

القيادة  مقصورة  تصميم  بنفس  يتمتع  جهاز  هو 

الدينامييك، مع وجود شاشة عرض  الطيار  ومقعد 

برصية أمامية مبجال رؤية بزاوية 45x33 درجة.

جهاز التدريب على الوحدات
القيادة  مقصورة  تصميم  بنفس  يتمتع  جهاز  هو 

ئها  ا د أ و

يب  ر للتد

اإلجراءات  عىل 

املتبعة يف التعامل معها 

التدريب االعتيادية  مثل قواعد 

واألجهزة  الطريان  وأثناء  األرض  عىل 

الطوارئ  إجراءات  عىل  والتدريب  األساسية 

ولكن بدون املقعد الدينامييك.

طائـــرة التدريـــب علـــى أجهزة 
ســـطح  باســـتخدام  الطيـــران 

المكتب
تعمل  شاشة  به  ضخم  آيل  حاسب  عن  عبارة  هي 

بالطائرة  الخاصة  الطريان  بأجهزة  باللمس، ومرتبط 

الثالث  الشاشات  اآليل  الحاسب  ويعرض   ،T-6B/C

املتعددة الوظائف MFDs ولوحة املراقبة الرئيسية 

نفس  بلمس  للمتدرب  الذي يسمح  األمر  العلوية، 

النتائج مثل  األزرار واملفاتيح والحصول عىل نفس 

أي طائرة حقيقية.

طائـــرة التدريب علـــى إجراءات 
 Egress الطائـــرة  مـــن  الخـــروج 

Procedures Trainer

هي صورة طبق األصل من مقصورة القيادة األمامية 

ومقعد قذف الطيار إىل الخارج يف حاالت الطوارئ 

التدريب كيفية  canopy ويشمل  والغطاء املنزلق 

تحكم الطيار يف أعصابه وكيفية استخدام األكسجني 

إىل  الدخول  كيفية  عىل  للتدريب  الجاذبية  وبزة 

والخروج  اعتيادية  بصورة  منها  والخروج  الطائرة 

منها يف حاالت الطوارئ.

طائـــرة التدريـــب علـــى مقعد 
قـــذف الطيار إلـــى الخارج في 

حاالت الطوارئ
هو صورة طبق األصل من مقعد قذف الطيار إىل 
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 Martin-Baker MKUS16LA ejection الخارج

مع  التعامل  كيفية  الطيار عىل  تدريب  ويتم   seat

جهاز األكسجني وبزة الجاذبية وكيفية إزالة أنظمة 

دون  الحياة  عىل  املحافظة  وأنظمة  الحركة  ضبط 

استخدام أنظمة مكلفة. وميكن نقل طائرة التدريب 

إىل قاعة املحارضات أو مركز املحاكاة بكل سهولة.

اإلدارة املدنية للدعم/النتائج

يؤمن جهاز التدريب عىل الطريان باستخدام أجهزة 

الطائرة  أداء  القيادة ونفس  القياس نفس مقصورة 

أمامية  برصية  عرض  شاشة  وجود  مع  الحقيقية، 

تؤمن مجال الرؤية بزاوية x33 45 درجة.

طائرة تدريب متخصصة
املفضل  االختيار   Beechcraft T-6 الطائرة  تعترب 

حيث  العامل،  مستوى  عىل  املسلحة  القوات  لدى 

متهيدا  مثالية  تدريب  منصة  للطيارين  تؤمن 

الحقيقي  العامل  يف  املهام  مع  للتعامل  إلعدادهم 

دون االفرتايض. وقد جرى بناء تلك الطائرة خصيصا 

لتنفيذ عدد كبري من مهام التدريب، بدءا من الفرز 

العمليايت  بالتدريب  وانتهاءا  للطيارين  األسايس 

املتقدم. ويتم تصميم كل وحدة تدريبية الكتساب 

مهام  مع  التعامل  كيفية  حول  الالزمة  الخربة 

الطيارين  مينح  الذي  األمر  العسكرية،  الطائرات 

الخربة والثقة الالزمتني إلدراك النجاح.

معلومات داخل صندوق 
BOX ITEM طائرة التدريب 

المفضلة:
األمرييك  الجو  سالح  يف  جديد  طيار  كل  يتلقى 

وحرس  )املارينز(  البحرية  ومشاة  والبحرية 

Beechcraft السواحل تدريبه عىل الطائرة

العامل،  مستوى  عىل  طائرة   900 من  أكرث  بيع  تم 

أكرث من 2.5 ماليني ساعة  الطائرات  تلك  وسجلت 

طريان، وال يزال العدد يف ازدياد.

تتمتع الطائرة برتخيص كامل من قبل هيئة الطريان 

االتحادي األمريكية كطائرة عسكرية مؤهلة.

اختبار الطائرة من خالل ثالث دورات حياتية ) 56 

و 160 ساعة(.
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 RBS15Mk3 الصاروخ
المضاد للسفن: 
الصاروخ األفضل

 RBS15Mk3 لذلك، طورت رشكة »ساب« الصاروخ

التحديات،  هذه  مثل  مع  للتعامل  للسفن  املضاد 

 seeker للبحث  شامل  بجهاز  مجهز  والصاروخ 

الظروف واألجواء وميكن  العمل يف كافة  قادر عىل 

تشغيله بحرا أو جوا أو برا. ويتميز الصاروخ بقدرته 

عىل متكني القوات من التصدي بكل قوة ألي هجوم 

تتعرض له.

عاما  سبعني  إىل  متتد  بخربة  “ساب”  رشكة  وتتمتع 

إنتاج  ويتم  للسفن،  املضادة  الصواريخ  مجال  يف 

 Diehl بالتعاون املشرتك مع رشكة RBS15 الصاروخ

استفاد  الصاروخ قد  أن  BGT Defence، ما يعني 

التي  واألملانية  السويدية  واالختبارات  الخربات  من 

امتدت عىل مدار عقود طويلة.

مساعدة  بهدف   RBS15 الصاروخ  تطوير  تم  وقد 

السويد – تلك الدولة الصغرية املحايدة- يف الدفاع 

عن نفسها وعن موقعها االسرتاتيجي وقربها الشديد 

من األعداء املحتملني. لذلك، يعترب هذا النظام مثاليا 

بالنسبة ألي دولة حريصة عىل الدفاع عن مناطقها 

الساحلية.

للسفن  املضاد   RBS15 الصاروخ  استخدام  وميكن 

الحروب غري  ويف  الحرب  مراحل  من  مرحلة  أي  يف 

جري  الصاروخ  أن  ذلك  من  األكرث  أيضا.  املتكافئة 

املحتملة  السيناريوهات  أسوأ  ملواجهة  تصميمه 

قوية  معادية  قوات  ضد  املتكافئة  غري  الحروب  يف 

ومسلحة تسليحا جيدا.

دامئة  وجاهزية  تشغيلية  حالة  يف  الصاروخ  ويعترب 

للتصدي ألي هجوم محتمل بغض النظر عن قسوة 

بيئات  يف  أو  الرؤية  مدى  قلة  أو  الجوية  األحوال 

أجهزة  فيها  التي تكون  املعادية  اإللكرتونية  الحرب 

الدعم  وأجهزة  إس(  يب  )جي  عامليا  املواقع  تحديد 

األخرى غري متاحة. وهنا، يعترب الصاروخ متطورا مبا 

التام وقادر عىل  يكفي لتأمني سالح قابل للتشغيل 

الرد بفضل رأسه الحريب الكبري القوي.

 RBS15Mk3 الصاروخ  من  نسخة  أحدث  وتأيت 

من  بكثري  أكرب  وفرصا  خيارات  مستخدميه  لتمنح 

الصواريخ املنافسة األخرى، حيث يستغل الصاروخ 

مداه الذي يزيد عىل 200 كيلومرتا يف الهجوم عىل 

بفضل  مختلفة  زوايا  عدة  من  املعادية  القوات 

املتعددة    waypoints الطريق  نقاط  استخدام 

املدى  هذا  بني  الجمع  ويأيت  الثالثية.  األبعاد  ذات 

الربي  القصف  عىل  املحدودة  غري  والقدرة  الطويل 

ليمكن السفن من استعراض قوتها يف عمق املناطق 

الربية وضد الصواريخ املنصوبة عىل األرض من أجل 

األصغر  للقوات  املناسبتني  والتغطية  الحامية  توفري 

حجام واألقل قوة املوجودة عىل اليابسة أو يف البحر. 

املتعددة  النريان  إطالق  ومنصات  لوحدات  وميكن 

تنسيق عملياتها الهجومية زمنيا ضد هدف محدد، 

ومن ثم قصف الهدف من عدة اتجاهات مختلفة 

يف آن واحد.

الطقس  كان  او  نهارا،  أو  ليال  الوقت  كان  وسواء 

مطريا أو مرشقا، فإن الصاروخ RBS15Mk3  يؤمن 

الجوية،  األحوال  النظر عن  بغض  قويا  ذاتيا  سالحا 

ألداء  دائم  استعداد  حالة  الصاروخ يف  أن  يعني  ما 

مهمته. ويعترب هذا الصاروخ، يف حقيقة األمر، مثاليا 

للعمل  تصميمه  وجرى  الصعبة،  الجوية  لألحوال 

يف جميع أنحاء العامل يف بيئات مختلفة ترتاوح بني 

االستواء  وخط  املتجمد  الشاميل  القطب  منطقة 

ويتم  العالية.  رطوبته  ونسبة  بحرارته  املعروف 

والقائم  االنخفاض  الشديد  الصاروخ  ارتفاع  تعديل 

تبعا  آليا  تعديله  يتم  املائية،  املسطحات  مبسح 

الرتفاع املوجة، األمر الذي يضمن إمكانية استخدام 

الصاروخ يف االشتباكات البعيدة املدى وزيادة القدرة 

عىل اخرتاق الدفاعات املعادية.

الصاروخ  أن  قوي  تشغييل  سالح  وجود  ويعني 

يف  بكفاءته  االحتفاظ  عىل  قادر   RBS15Mk3

مقاومة  إىل  باإلضافة  السيئة،  الجوية  األحوال 

أصبحت األحوال الجوية المعاكسة والقطع البحرية 
المدنية واحتماالت اندالع الحرب على نطاق واسع 
من أكثر التحديثات خطورة التي تواجه القوات في 
المناطق الساحلية. وقد تطورت الصواريخ المضادة 
للسفن لتأمين قدر أكبر من االعتمادية الخالية من 

األخطاء في ظل ظروف أشد قسوة وصعوبة. وتركز 
جيوش الدول حاليا على األنظمة التي تتميز بالقوة 

والمرونة في آن واحد عند رصد أهدافها واالشتباك 
معها تحت أي ظرف.
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مثل  املعادية  املضادة  اإللكرتونية  اإلجراءات 

ت  املنافسة عمليا األنظمة  وتعتمد  التشويش. 

جهاز  وجود  عىل  األخرى 

يد  )جي تحد عامليا  املواقع 

إس(  وصالت يب  أو 

ت  ما ملعلو ميكن ا التي 

التشويش عليها 

سهولة،  بكل 

الصاروخ  ولكن 

ميكنه   RBS15Mk3

األنظمة  تلك  من  االستفادة 

نقطة  وتلك  عليها،  االعتامد  دون 

فارقة مهمة يف األداء داخل البيئات 

املعادية.

الوضــــوح  بيــــن  الموازنــــة 
والمدى

التي  الهائلة  االعتامدية  وراء  عنرص  أهم  يكمن 

استخدام  يف   RBS15Mk3 الصاروخ  بها  يتمتع 

 target seeker أحدث جهاز البحث عن األهداف

املعتمد عىل الرادار. وقد جرى تطوير جهاز البحث 

هذا، بصفته “العقل املفكر” للصاروخ، عرب سنوات 

طويلة من أجل الحصول عىل مزيج متفوق يجمع 

الهدف من عىل مسافات  الوضوح ورصد  بني دقة 

بعيدة.

األساليب  متييز  عملية  يف  الوضوح  هذا  ويساعد 

املضادة بدقة بالغة، ومن ثم تتبع الهدف ومتييزه 

والبحرية  الربية  املسطحات  أو  الجزر  بني  بدقة 

برصية   – اإللكرتو  البحث  ألجهزة  وخالفا  األخرى. 

تستخدم  التي  الحمراء  تحت  باألشعة  العاملة 

البحث  جهاز  أن  نجد  للغاية،  عالية  ترددات 

البحث  عند  للغاية  منخفضة  ترددات  يستخدم 

فوق مسافات طويلة للغاية حتى وإن كان الطقس 

ممطرا أو مليئا بالضباب.

الصاروخ  داخل  رئييس  جهاز  وجود  يعترب  لذلك، 

األحوال  كافة  يف  العمل  عىل  قادر   RBS15Mk3

حيث  الساحلية  املناطق  يف  رضوريا  أمرا  الجوية 

تكون  وحيث  برسعة،  الطقس  يتغري  أن  ميكن 

أجهزة  من  اإلفالت  عىل  والقدرة  والقوة  الرسعة 

الرادار غري مجدية إذا مل يكن جهاز البحث مجهزا 

ويُعرف  املعاكسة.  الجوية  األحوال  يف  للعمل 

الصاروخ RBS15Mk3 يف األوساط العسكرية بأنه 

العامل.  مستوى  عىل  للسفن  مضاد  صاروخ  أفضل 

فيام ييل بعض الحقائق األساسية عن هذا الصاروخ:

 	 booster rockets الدافعة  الصواريخ 

للصاروخ RBS15 تولد قوة دفع كافية لرفع 

فيل أفريقي يف الهواء:

يوجد لدى الصاروخ RBS15 صاروخي دفع مثبتان 

بالوقود  مملوءان  وهام  الصاروخ،  جانب  عىل 

عند  ثوان  ثالث  ملدة  إشعاله  يتم  الذي  الصلب 

قوة  من  كبريا  قدرا  الصاروخني  كال  ويولد  إطالقه. 

محسوبة  بطريقة  إطالقها  يتم  التي  الدفع 

للغاية ، وهو ما يسفر عن توليد قوة 

دفع كافية لرفع مثانية أطنان من 

الهواء، أي ما يعادل  الوزن يف 

فيال أفريقيا.

خ  و ر لصا ا

يتسارع   RBS15

بست  فرياري  سيارة  من  أكرث 

مرات:

نقطة  من  التسارع  عند 

يف  كيلومرتا   100 إىل  الصفر 

ثانية  نصف  خالل  الساعة 

الصاروخ  تقريبايكون 

من  مرات  بست  أرسع 

التي  فرياري  السيارة 

خالل  لقطع تتسارع  ثوان   2,9

املسافة نفسها.
وخ 	  ر لصا قادر ا  RBS15

الطريان  تزيد عى  برسعة 

 200 عى 

ا  مر كيلو

قبل 

ك  شتبا ال ا

مع العدو:

يحلق 

خ  و ر لصا ا

من  بالقرب 

كلام  البحر  سطح 

وصوله  حتى  أمكن 

وهي  الهدف،  إىل 

املرحلة التي يكون فيها 

األمواج  فوق  الصاروخ 

بأقل من خمسة مرتات.

 	 RBS15 الصاروخ 

عاما   70 نتاج  هو 

من التطوير.

 RBS15 الصاروخ  يتميز 

بالدقة املتناهية.
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ومينح نظام التوجيه PASEO XLR  الذي أنتجته 

رشكة “سافران” سالح البحرية الفرنسية آلية لتمييز 

بعيدة  مسافات  عىل  من  املعادية  األسلحة  ورصد 

وفائدة  قيمة  ذا  الجهاز  هذا  يعترب  ولذلك  للغاية، 

كبريتني يف الحروب غري املتكافئة حيث يتم استدعاء 

للعمل  األمامية  الخطوط  عىل  املوجودة  السفن 

بالقرب من الشواطئ الساحلية ورمبا االشتباك أيضا 

للريبة. ويسمح  املثرية  الصغرية  البحرية  القطع  مع 

جهاز التوجيه هذا للسفن بتحديد نوايا هذه القطع 

الفرقاطة من  كبرية متكن  البحرية من عىل مسافة 

تشغيل نظام دفاعها الذايت.

مجلس  رئيس  نائب  نوج،  بيري-أوليفييه  وعلق 

اإلدارة لشؤون املبيعات والتسويق برشكة “سافران 

تم  الذي  العقد  عىل  ديفنس”،  آند  إلكرتونيكس 

توقيعه مؤخرا قائال إن “الرشكة تشعر برسور بالغ 

البحرية”  “املجموعة  من  العقد  بهذا  الفوز  بفضل 

أن  وأضاف  الفرنيس”.  البحرية  سالح  عن  بالنيابة 

الجديدة سيتم تجهيزها بأحدث  الفرقاطات  “هذه 

األداء  الفائقة  برصية   – اإللكرتو  التوجيه  أنظمة 

لدينا”. ويعترب نظام التوجيه PASEO XLR  أحدث 

إلكرتونيكس  “سافران  رشكة  عائلة  إىل  ينضم  عضو 

عىل  املحمولة  التوجيه  أنظمة  من  ديفنس”  آند 

 Vigy التوجيه  بنظام  يلحق  حيث  السفن  منت 

 Observer/Engage and the PASEO NS

نظام  املراقبة واالشتباك. ويحتوي  املخصص ألعامل 

التوجيه PASEO XLR عىل برج مستقر من جهاز 

حاملة  رسو  يف  املساعدة  )نظام   DALAS NG

رصيف  عىل  ديجول”  “شارل  الفرنسية  الطائرات 

عام  من  الفرتة  خالل  تطويره  جرى  الذي  امليناء( 

البحرية”  “املجموعة  لصالح   2017 حتى   2014

 ،DGA الفرنسية  العسكرية  املشرتيات  ووكالة 

عىل  عالية  قدرة  ذات  تصوير  آالت  عىل  ويحتوي 

التكبري. كام يضم النظام أيضا قناة تليفزيونية فائقة 

قوي  موقع(  )محدد  منظار  إىل  باإلضافة  الوضوح 

وجهاز تصوير imager من نوع Satis XLR  بعيد 

مدى  ومعني  الحمراء  تحت  باألشعة  ويعمل  املدى 

طرح  ويم  بالعني.  ضار  غري  ليزري   rangefinder

القصرية  املوجة  عىل  العاملة  التليفزيونية  القناة 

باألشعة تحت الحمراء كخيار متاح أمام العمالء 

املليئة  الجوية  األحوال  يف  األداء  تعزيز  بهدف 

بالضباب.

المهام البعيدة المدى
وتطوير  تصميم  يتم  وسوف 

BELH@ الفرقاطة 

RRA الجديدة مبعرفة “املجموعة البحرية” باإلدارة 

جيل  أحدث  لتطوير  “تاليس”  رشكة  مع  املشرتكة 

به.  الفرقاطة  تجهيز  الذي سيتم  الرادار  أجهزة  من 

ويحتاج تصميم الفرقاطة BELH@RRA إىل حوايل 

التابعة ل  التصميم  مليوين ساعة عمل من مكاتب 

“املجموعة البحرية”. 

الجديدة تكون “املجموعة  الفرقاطة  وبوجود هذه 

أسلحة  لطموحات  استجابت  قد  البحرية” 

البحرية الباحثة عن فرقاطة مدمجة قادرة عىل 

تنفيذ املهام البعيدة املدى وقادرة عىل العمل 

أعايل  يف  بحري  أسطول  إطار  يف  أو  وحدها 

البحار أو يف إطار مهام املراقبة الساحلية يف 

املناطق الكثيفة واملعادية.

طراز  من  إليها  املشار  الفرقاطة  وتعترب 

 125 إىل  بحارتها  عدد  ويصل  عاملي، 

الحروب  لخوض  مصممة  وهي  بحارا، 

للغواصات. وقد جرى تصميم  املضادة 

الفرقاطة  من  الفرنسية  النسخة 

تلبية  أجل  من   BELH@RRA

املختلفة  املحلية  املتطلبات 

نظام التوجيه PASEO يمنح الفرقاطات 
الفرنسية )FTI( الجديدة آلية لتمييز األهداف 

من على مسافات بعيدة
 PASEO الجديدة على نظام التوجيه )FTI( وقع اختيار »المجموعة البحرية« المسؤولة عن الفرقاطات الفرنسية

XLR )eXtra Long Range( الفائق المدى الذي أنتجته شركة “سافران إلكترونيكس آند ديفنس”. ومن المقرر تسليم 
خمس من هذه الفرقاطات التي تزن 4,000 طنا في عام 2023 على أن تدخل الخدمة الفعلية في عام 2025.
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للبحرية الفرنسية، وسيتم تجهيزها بنفس القدرات 

االستعراضية الكبرية التي تتمتع بها القوات الخاصة.، 

 SEA FIRE الرادار  جهاز  عىل  أيضا  ستحتوي  كام 

الجديد الذي يحتوي عىل أربعة هوائيات مسطحة 

الذي أنتجته رشكة “تاليس”، باإلضافة إىل تزويدها 

MBDA التي أنتجتها رشكة Aster 30 بصواريخ

تطوير أسلحة البحرية الرقمية
لألطقم   BELH@RRA الفرقاطة  تطوير  جرى 

 2020 عام  يف  القيادة  زمام  ستتسلم  التي  البحرية 

أساليب  أحدث  من  الفرقاطة  وستستفيد  تقريبا، 

بأحدث  تجهيزها  وسيتم  الرقمية،  التكنولوجيا 

إىل  سيؤدي  الذي  األمر  القتالية،  األنظمة  من  جيل 

القرار  واتخاذ  التكتييك  التحليل  عمليات  ترسيع 

أساليب  أحدث  استخدام  ويعني  األسلحة.  ونرش 

قادرة  ستكون  الفرقاطة  أن  الرقمية  التكنولوجيا 

وسيتم  تقريبا.  عاما   40 مدى  عىل  التطور  عىل 

ترسيع عملية تحديث أنظمة معالجة املعلومات مبا 

يتامىش مع البيئات التشغيلية املتقلبة والتهديدات 

القصرية  التجديد  ودورات  املستقبلية  الناشئة 

املجموعة  وتعتزم  الجديدة.  للتقنيات  بالنسبة 

البحرية االستفادة من الفرقاطة BELH@RRA يف 

من طراز  الفرقاطات  الذي حققته  النجاح  مواصلة 

األسواق  يف  بارزة  عالمة  أصبحت  التي  “الفاييت” 

البحرية والعسكرية، السيام وأنه قد بيع منها أكرث 

وستعمل  العامل.  أنحاء  جميع  يف  فرقاطة   20 من 

رشكة DCNS عىل استكامل خط إنتاجها عن طريق 

وضع هذه الفرقاطة الجديدة بري رشيحة الفرقاطات 

طنا   6,000 تزن  التي  املهام  املتعددة   FREMM

يرتاوح  التي  الرسيعة  “كورفيت”  الزوارق  ورشيحة 

وزنها بني 2,500 و 3,000 طنا.

الزورق  من  حجام  أكرب   FTI الفرقاطة  وتعترب 

الفرنيس،  البحرية  لسالح  التابع  الرسيع  “كورفيت” 

فرقاطة  من  حجام  أقل  ولكنها 

 FREMM السالح 

وزنا  األثقل 

مثاليا  منوذجا  تجسد  أنها  كام  املهام،  واملتعددة 

لهذا الجيل الجديد من الفرقاطات الرقمية. وجرى 

تطوير الفرقاطة FTI ليس من أجل فرنسا فحسب، 

وستكون  أيضا،  التصدير  احتياجات  ولتلبية  بل 

الفرقاطة أقل تكلفة وأسهل من حيث التشغيل من 

الفرقاطات الثقيلة، وستواصل استفادتها من أحدث 

لرشكة  الجديدة  والتقنيات  اإللكرتونية  األجهزة 

“تاليس”.

التالية  األنظمة  بإنتاج  “تاليس”  رشكة  وستقوم 

للفرقاطة FTI املستقبلية:

جهاز السونار CAPTAS-4 المدمج
السونار  جهاز  من  مدمجة  نسخة  عن  عبارة  وهو 

الفرقاطات  منت  عىل  حاليا  الخدمة  يف  املوجود 

FREMM املتعددة املهام. 

SEA FIRE جهاز الرادار
السلطات  مع  بالتعاون  تطويره  جرى  جهاز  هو 

الوظائف  متعدد  جهاز  عن  عبارة  وهو  الفرنسية، 

رباعي  هوايئ  عىل  ويعتمد  واملتانة  بالقوة  ويتميز 

اللواح.

 Aquilon نظام االتصاالت البحرية
المتكامل

الخدمة  صفوف  يف  موجود  نظام  ى وهو  لد

البحرية  أسلحة  من  كبري  وعدد  الفرنسية  البحرية 

التصميم  عىل  يعتمد  مأمون  نظام  وهو  األخرى، 

قدرته  عن  فضال  مستقبال،  للتطور  القابل  املفتوح 

عىل التكيف مع متطلبات العمالء.

أحدث  من  أيضا   FTI الفرقاطة  ستستفيد  كام 

التي  االتصاالت  مجال  يف  التكنولوجية  التطورات 

مع  الرتدد  دمج هذا  مع  العايل،  الرتدد  تعتمد عىل 

AQUILON نظام

iXblue’s Marins and Netans

ستقوم رشكة iXblue بتوريد أنظمة املالحة 

البيانات  توزيع  ووحدات   Marins الذاتية 

لتجهيز  الالزمة  املعالجة  ووحدات   Netans

خمس فرقاطات من الجيل الجديد.

البحري  سالحي  أن  الرشكة  وذكرت 

عىل  اختيارهام  وقع  واألملاين  الربيطاين 

وتعتمد   ،2016 عام  يف   Marins وحدات 

الجريوسكوبات  تقنية  عىل  الوحدات  تلك 

وتؤمن  البرصية.  األلياف  عىل  املعتمدة 

الدقة   Marins الذاتية  املالحة  أنظمة 

وتأمني  واالتجاهات  املواقع  تحديد  عند 

البيئة.  املعلومات الرسيعة بغض النظر عن 

الذي  الطويل  باملدى  األنظمة  هذه  وتتميز 

دقيقة  مالحية  معلومات  تأمني  من  ميكنها 

ميكن االعتامد عليها يف أشد بيئات التشغيل 

تحديا وصعوبة، عالوة عىل مواجهة تحديات 

لها  التي تتعرض  )السرباين(  األمن اإللكرتوين 

أسلحة البحرية البارزة عىل مستوى العامل.



تقارير66 2018أبريل555العدد

الطائرة EMB 145 تقود قطاع جمع المعلومات 
االستخباراتية والمراقبة واالستطالع في 

أمريكا الالتينية
باإلضافة إلى الطائرة إيه29- »سوبر توكانو« الهجومية الخفيفة 

وطائرة التدريب المتقدم والطائرة العسكرية كيه سي390- 
المتعددة المهام، تؤمن شركة إمبراير مجموعة متكاملة من 

األنظمة والتطبيقات المتكاملة مثل مركز القيادة والتحكم 
)C4I( وأجهزة الرادار وجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة 

واالستطالع والفضاء. كما تشمل األنظمة والتطبيقات 
المتكاملة للمعلومات واالتصاالت ومراقبة الحدود باإلضافة 

إلى طائرة لنقل السلطات وتنفيذ المهام الخاصة. وتتمتع 
المنتجات واألنظمة التي تنتجها “شركة إمبراير ديفنس آند 

سيكيورتي” بحضور متزايد في األسواق العالمية، وتتواجد في 
أكثر من 60 دولة على مستوى العالم.

املعلومات  جمع  طائرات  من  عائلة  أحدث  تقدم 

تنتجها  التي  واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية 

العاملية.  األسواق  يف  حل  أفضل  إمرباير  رشكة 

حيث  من  األقل  بأنها  الطائرات  تلك  وتتفاخر 

وبأنها  املهام،  تنفيذ  عند  اإلجاملية  التكاليف 

العامل  أنحاء  جميع  يف  اللوجستي  بالدعم  تتمتع 

وبأنها  حاليا(  التشغيل  قيد  طائرة   900 من  )أكرث 

الحاجة  دون  املهام  تنفيذ  عند  باملرونة   تتمتع 

البحوث  نحو  استثامرات جديدة  توجيه  إعادة  إىل 

للتحديث  القابلة  خياراتها  عن  فضال  والتطوير، 

ملواكبه متطلبات املهام املستقبلية. كام تحظى تلك 

الطائرات بالتفضيل من جانب العمالء بفضل رسعة 

استجابتها وقلة ضوضائها عن التشغيل، وهي تعترب 

بحق أفضل خيار لتلبية متطلبات معظم الطائرات/

األنظمة املكلفة بأداء املهام الخاصة.

الدفاع المنخفض التكلفة
األنظمة  إىل  الناجحة  التجارية  الطائرات  ومن 

تحويل  عملية  احتاجت  التكلفة،  القليلة  الدفاعية 

مجهزة  عسكرية  طائرة  إىل   ERJ 145 املنصة  

رصد  عىل  قادرة  )حساسات(  استشعار  بأنظمة 

والزوارق  والصواريخ  الطائرات  )مثل  “األهداف” 

استثامرات  إىل  األرضية،،،إلخ.(  واملرافق  واملركبات 

ضخمة وتكنولوجيا متطورة. وأدى املزيج الرائع بني 

األجهزة الحديثة والتكنولوجيا املتقدمة وقلة الوقت 

العالية –أي  الضائع، باإلضافة إىل درجة االستعداد 

الرغبة املبارشة يف إنتاج طائرة قادرة عىل املنافسة 

اقتصاديات  تحسني  إىل  أدى  العاملية-  األسواق  يف 

من  الطائرات  هذه  مكن  الذي  األمر  التشغيل، 

تسجيا أكرث من 3000 ساعة طريان سنويا.

املعلومات  للغاية:  وبسيطة  سهلة  مسألة  تلك 

 + املراقبة   + االستخباراتية 

االستطالع = الوعي امليداين. ويعترب دمج 

كل هذه العنارص معا يف طائرة واحدة أمرا رضوريا 

لنجاح املهمة.

طائرة منخفضة التكلفة 
يمكن االعتماد عليها وتتميز 

بالكفاءة واالبتكار
لخدمة  EMB 145 خصيصا  املنصة  تصميم  جرى 

الطائرة EMB 145 التي تهدف إىل تلبية متطلبات 

واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  مهام 

واالستطالع يف بيئة حرب املعلومات التي يشهدها 

عامل اليوم. فالدقة والقوة واملرونة التي تتمتع بها 

هذه الطائرات تتعدى املتطلبات االعتيادية بكثري، 

األمر الذي يؤمن القدرات العملياتية والدقة طوال 

العمر االفرتايض لتلك الطائرات.
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واستعدادها  وجاهزيتها  تكاليفها  قلة  أن  كام 

الطائرات  تلك  يجعل  العمليايت  التفوق  لتحقيق 

أنحاء  جميع  يف  املسلحة  للقوات  األمثل  االختيار 

العامل.

طائرة اإلنذار المبكر 145 
AEW&C

من   AEW&C  145 املبكر  اإلنذار  طائرة  تعترب 

املجوقل  والتحكم  املبكر  اإلنذار  طائرات  أحدث 

مزيجا  وتعترب  العاملية،  األسواق  يف  سعرا  وأقلها 

التكلفة  القليلة   ERJ 145 الطائرة  من  مدهشا 

والجديرة بالثقة التي أثبتت كفاءتها والتي أنتجتها 

وجهاز  الفائق  بأدائها  تتميز  والتي  إمرباير  رشكة 

 multi-mode active الوظائف  املتعدد  الرادار 

phased-array AEW radar وقوة نظام القيادة 

والتحكم بها ووجود مجموعة متكاملة من أنظمة 

رصد  األداء  الفائق  الرادار  جهاز  ويستطيع  الدعم. 

جوا،  واملحمولة  البحرية  األهداف  وتتبع 

اليابسة،  أو  البحر  فوق  سواء 

وملسافات طويلة محسوبة.

المهمة
تتلخص املهمة األوىل لطائرة اإلنذار املبكر والتحكم 

يف رصد وتتبع وتحديد األهداف يف مجال داوريتها 

القوات  منح  أجل  من  املعلومات  تلك  وإرسال 

عىل  يجري  عام  وشاملة  دقيقة  صورة  الصديقة 

 EMB والتحكم املبكر  اإلنذار  دائة  وتقوم  األرض. 

نتائج  وتحقيق  املهام  تلك  بأداء   145 AEW&C

كيلومرتا   450 إىل  يصل  محسوب  ومبدى  مذهلة. 

وتتبع  برصد  الطائرة  لدى  الرادار  جهاز  يقوم 

طويل.  بوقت  ما  تهديدا  تشكل  أن  قبل  األهداف 

صناع  لدى  الالزمة  املعلومات  تتوافر  النهاية،  ويف 

القرار يف الوقت الذي يحتاجونه.

إدارة المجال الجوي
إن دمج وظائف املراقبة املختلفة لدى جهاز الرادار 

االستنطاق  جهاز  مع  املبكر  اإلنذار  عن  املسؤول 

ومع  واملعادية  الصديقة  القوات  بني  مييز  الذي 

 C2 والتحكم  بالقيادة  املتعلقة  البيانات  قواعد 

أن  ميكن  الالزمة  االتصاالت  مصادر   databases

 EMB-145 والتحكم  املبكر  اإلنذار  لطائرة  يتيح 

إمكانية   AEW&C أداء كافة املهام

املراقبة  بحركة  الجوية. وميكن املتعلقة 

خطط الطريان تخزين وتحرير وتحميل 

وصلة  طريق  ت عن  ما ملعلو ا

إذا لزم األمر.

تقسيم الطائرات المقاتلة 
ومراقبة الصواريخ االعتراضية

يحتوي نظام القيادة والتحكم C2 system املوجود 

 EMB-145 عىل منت طائرة اإلنذار املبكر والتحكم

AEW&C عىل كافة املعلومات الالزمة التي تسمح 

يف  بالتحكم  الخاصة  املهام  بأداء  الطائرة  لطاقم 

األسلحة. وتؤمن مجموعة كاملة من قواعد البيانات 

والطائرات  الجوية  القواعد  عن  الالزمة  املعلومات 

جو   – جو  املعلومات  وصالت  مهمة  أما  املقاتلة، 

الوضع  دامئا عىل  الجويني  املراقبني  فتضمن وقوف 

الفوري لكل طائرة مقاتلة داخل الداورية الجوية. 

وتكون املعلومات املهمة مثل كمية الوقود املتبقية 

لدى الطائرة املقاتلة وكمية الوقود املخزون متاحة 

وجاهزة بكبسة زر واحدة.

 EMB-145 وتحتوي طائرة اإلنذار املبكر والتحكم

AEW&C عىل “نظام الحرب اإللكرتونية” املتقدم، 

السلبيني   COMINT و   ELINT نظاما  ويسمح 

 – اإللكرتو  لألطياف  األمثل  االستخدام  بتحقيق 

كهربائية للطائرات التعبوية )التكتيكية(.

مراقبة شاملة
معدل  وانخفاض  الكبرية  الرصد  احتامالت  تضمن 

التي يتمتع  املتعددة  الكاذبة والوظائف  اإلنذارات 

بها جهاز الرادار Erieye عدم إفالت أي منصة من 

املراقبة، سواء كانت يف الجو أو يف البحر. ولن تكون 

أمام املهربني والصيادين غري املرخصني أو أي مركبة 

جوية أو بحرية معادية محتملة أي فرصة النتهاك 

والتحكم  املبكر  اإلنذار  طائرة  وجود  يف  القوانني 

EMB-145 AEW&C

 EMB  ما الذي يجعل طائرة اإلنذار املبكر والتحكم

AEW&C 145 خيارا مفضال بالنسبة للدول؟

ارتفاع معدل جاهزيتها	 

 ERJ إن وجود درجة عالية من التوافق مع الطائرة

145 الناجحة يعني:

قدرة بدن الطائرة عىل عىل تحقيق رقم . 1

ساعة  ماليني  سبعة  عىل  يزيد  قيايس 

طريان وأكرث من مثاين دورات.

تقدم عدد من مراكز الدعم عىل مستوى . 2

الغيار  العامل بطلبات للحصول عىل قطع 

خالل ساعات قليلة من االحتياج الفعيل 

لها.

قلة التكاليف
قادرا  يكون  بحيث  الطائرة  جسم  تصميم  جرى 

األشد  البيئات  يف  الوقود  استهالك  ترشيد  عىل 

الفضل  ويعود  املدين.  التجاري  الطريان  يف  حيوية 

يف قلة التكاليف املتعلقة بحيازة الطائرة وتكاليف 

التشغيل املبارشة إىل الطائرة املدنية.

حلول مضمونة
EMB- والتحكم  املبكر  اإلنذار  طائرة  تتواجد 

لدى  الخدمة  صفوف  يف  حاليا   145 AEW&C

املراقبة  عمليات  تنفذ  حيث  الربازييل  الجو  سالح 

 aircraft الطائرات  وتوجيه  املهام  وتنسيق  الجوية 

vectoring  عالوة عىل املهام األخرى يف حوض نهر 

األمازون. وتعترب هذه الطائرة إحدى املعامل البارزة 

برامج  أنجح  من  يعترب  الذي   SIVAM برنامج  يف 

عىل  تطويرها  جرى  التي  طموحا  وأكرثها  املراقبة 

مستوى العامل مؤخرا.
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منوذجاً  اإلماراتية-الهندية  العالقات  تقدم   

الرشاكة  عىل  القامئة  املتميزة  الثنائية  للعالقات 

االسرتاتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو املستقبل، 

يف إطار من التفاهم يف املواقف والتوجهات، سواء 

يتعلق  ما  يف  أو  الثنائية،  الروابط  مستوى  عىل 

باملتغريات والتحديات القامئة يف البيئتني اإلقليمية 

نموذج للتعاون الدولي في القرن الحادي والعشرين

اإلمارات والهند: شراكة استراتيجية واعدة 
تعزز التنمية 

العالقات اإلماراتية-الهندية مرشحة لمرحلة جديدة تتعزز فيها الشراكة االستراتيجية بين الدولتين، ليس فقط ألن 
هناك حرص من جانب قيادتي الدولتين على تطويرها واالرتقاء بها لتخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، 

وإنما أيضًا ألن هناك آليات مؤسسية، اقتصادية وسياسية، تعمل على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجاالت، 
وبما يدعم جهود حفظ األمن واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي والدولي. وتسلط “درع الوطن” في هذا 

العدد، الضوء على هذه الشراكة وركائزها وأبعادها.
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والدولية. واملتتبع ملسار هذه العالقات منذ بداية 

العام 2018 يدرك أن هذه العالقات باتت تشكل 

القامئة  االسرتاتيجية  للرشاكات  األمثل  النموذج 

والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  الدول  بني 

ففي شهر فرباير املايض قام ناريندرا مودي رئيس 

الدولة  إىل  مهمة  بزيارة  الهند  جمهورية  وزراء 

توجت بتوقيع مجموعة من االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم والتعاون لرتسخ توجه قياديت نحو توثيق 

التعاون املشرتك يف املجاالت كافة عرب آليات فاعلة 

كانت  كانت  كام  القيادتني.  رؤية  تحقيق  لضامن 

للحكومات  العاملية  القمة  رشف  ضيف  الهند 

من  به  تتمتع  ملا   ،2018 فرباير  يف  انعقدت  التي 

االقتصادية،  والنهضة  التنمية  يف  متميزة  تجارب 

أسبوع  فعاليات  انطالق  ذاته  الشهر  شهد  كام 

املهمة  اآلليات  أحد  يعترب  الذي  الهند  أبوظبي يف 

لتعزيز العالقات الثنائية، خاصة يف ظل ما تتيحه 

الجهات  بني  وتفاهامت  تفاعلية  اجتامعات  من 

الحكومية والخاصة يف إمارة ابوظبي مع نظرائهم 

يف الهند. 

الشراكة اإلماراتية- الهندية: 
نموذج لشراكات القرن الحادي 

والعشرين
بني  الشاملة  االسرتاتيجية  الرشاكة  مييز  ما  أهم 

الدولتني أنها تستند عىل مجموعة من املرتكزات، 

عىل  للرشاكات  ناجحاً  منوذجاً  منها  تجعل  التي 

الصعيدين اإلقليمي والدويل، أبرزها: 

قيادتيَ  لدى  مشركة  سياسية  إرادة  وجود   -  1

الرشاكة  هذه  دفع  وراء  بقوة  تقف  البلدين، 

تجسده  ما  وهذا  األمام،  إىل  قدماً  بها  واالرتقاء 

من  بداية  الدولتني،  بني  املستوى  رفيعة  الزيارات 

الزيارة األخرية لرئيس الوزراء الهندي لإلمارات يف 

شهر فرباير املايض، ومروراً بزيارات صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

الهند،  إىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

خالل فرباير 2016، ثم يناير 2017، كضيف رشف 

للهند.  الـ 68  الجمهورية  يوم  احتفاالت  رئيس يف 

املتقدم من  املستوى  تعكس  التي  الزيارات  وهي 

رؤيتهام  وتوافق  الدولتني،  بني  السيايس  التنسيق 

إزاء القضايا اإلقليمية والدولية.

التعايش  يف  فريداً  منوذجاً  الدولتان  تقدم    -  2

ما  أبناء  أراضيها  عىل  تستضيف  فاإلمارات  البناء، 

يزيد عىل مائتي جنسية يعيشون يف تناغم وسالم، 

والهند كذلك تحتضن عرشات املاليني من مختلف 

النموذج  هذا  أن  يف  شك  وال  واألعراق،  الديانات 

يقف وراء ما تنعم به الدولتان من أمن واستقرار 

عىل  حرصهام  أيضاً  ويفرس  كافة،  املستويات  عىل 

تعزيز القيم املشرتكة يف احرتام التنوع والتعددية 
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العاملية  القيم  منظومة  متثل  باعتبارها  الثقافية، 

التي تسهم يف تعزيز التعايش عىل الصعيد العاملي. 

الشيخ  السمو  صاحب  بوضوح  عنه  عرب  ما  وهذا 

مع  محادثاته  خالل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند خالل 

بقوله  املايض،  فرباير  شهر  يف  للدولة  األخري  زيارة 

إن ما يزيد من أهمية العالقات بني دولة اإلمارات 

بعداً  ومينحها  الهند  وجمهورية  املتحدة  العربية 

حضارياً متميزاً، أن البلدين يشرتكان يف الكثري من 

واالعتدال  التعايش  الحضارية ويف مقدمتها  القيم 

والتسامح، مؤكداً أن الثقافة والقيم املشرتكة متثل 

وترسيخ  الدول  بني  العالقات  لتعزيز  قوياً  أساساً 

تعطي  ولذلك  والتنمية،  واالستقرار  السالم  أسس 

البعد أهمية  املتحدة هذا  العربية  اإلمارات  دولة 

كبرية يف سياساتها، وتحرص عىل مد جسور التواصل 

العامل  شعوب  مختلف  مع  والثقايف  الحضاري 

وحضاراته، ومن بينها الحضارة الهندية العريقة”، 

وهو نفس املعنى الذي أكده أيضاً ناريندرا مودي 

التي  والتعايش  التسامح  بسياسة  فيها  أشاد  الذي 

تجاه  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تنتهجها 

مختلف الجنسيات التي تعيش عىل أرضها، وذلك 

وأكد  واحرتام،  تعاون  عالقات  تسوده  مجتمع  يف 

حرص بالده عىل تعزيز عالقات الصداقة والتعاون 

االسرتاتيجي مع دولة اإلمارات، مبا يضمن مصالح 

البلدين والشعبني الصديقني عىل مختلف الصعد. 

اإلقليمية  القضايا  إزاء  الدولتني  توافق رؤى    -  3

الختامي  البيان  يف  واضحاً  هذا  وبدا  والدولية، 

ناريندرا مودي رئيس  زيارة  الذي صدر يف  ختام 

وزراء جمهورية الهند إىل اإلمارات يف شهر فرباير 

يف  املشرتكة  رغبتهام  عىل  شدد  والذي  املايض، 

تعاون  وتكثيف  االسرتاتيجية  العالقات  تعزيز 

يعزز  مبا  كافة  املجاالت  يف  البلدين  وتنسيق 

التنمية  عملية  تخدم  التي  الثنائية  الرشاكات 

الصديقني.  الشعبني  ملصلحة  واالزدهار  والتقدم 

أهمية مضاعفة املجتمع الدويل  البيان أيضاً  وأكد 

جهوده لتحقيق السالم واألمان والتعايش املشرتك 

لدول وشعوب املنطقة، كام ندد بالتطرف والعنف 

واإلرهاب بأشكاله وصوره كافة.  

4 -  املصالح املشركة، التي ال تقترص عى املصالح 

السياسية  وإمنا  فقط،  والتجارية  االقتصادية 

إقليمية  قوة  فالهند  أيضاً؛  واألمنية  واالسرتاتيجية 

عىل  متزايد  دور  للعب  ومرشحة  بها،  يُعتَدُّ 

الصعيَدين اإلقليمي والدويل، واإلمارات قوة مهمة 

يف محيطها اإلقليمي، وتقوم بدور فاعل يف إرساء 

املنطقة؛ وهذا  والسلم يف  األمن واالستقرار  أسس 

ز ليس  الثقل الذي تتمتع به كلٌّ من الدولتني يعزِّ

كافة  املجاالت  يف  بينهام  فيام  والرشاكة  عالقاتهام 

مشرتكة  مبادرات  ي  تبنِّ عىل  قدرتهام  وإمنا  فقط، 

أيضاً، خاصة  والعامل  املنطقة  قضايا  تجاه مختلف 

فيام يتعلَّق مبواجهة التطرَّف واإلرهاب، اللذين باتا 

الصعيَدين  عىل  والسلم  األمن  د  يهدِّ خطراً  ميثالن 

اإلقليمي والدويل. 

زيارة ناريندرا مودي لإلمارات: 
نقلة نوعية للعالقات الثنائية 

توجت زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية 

بالعديد   2018 فرباير  شهر  يف  اإلمارات  إىل  الهند 

وقع  حيث  املختلفة،  املجاالت  يف  االتفاقيات  من 

البلدان  اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم، تهدف إىل 

البلدين،  بني  والتعاون  الثنائية  الرشاكات  تعزيز 

مختلف  يف  املشرتك  للعمل  جديدة  آفاق  وفتح 

القطاعات، وتتمثل فيام ييل:

بني  السفيل،  زاكوم  حقل  امتياز  اتفاقية  *توقيع 

      اإلمارات والهند 
يشتركان في الكثير 
من القيم الحضارية 

وفي مقدمتها 
التعايش والتسامح 

واإلعتدال
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ورشكة  )أدنوك(،  الوطنية  أبوظبي  برتول  رشكة 

النفط والغاز الهندية، من قبل كل من وزير دولة 

الوطنية  أبوظبي  برتول  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 

سلطان  الدكتور  رشكاتها،  ومجموعة  )أدنوك(، 

املدير  اإلدارة  مجلس  ورئيس  الجابر،  أحمد  بن 

الهندية، شايش شانكر.  النفط والغاز  العام لرشكة 

ومبوجب هذه االتفاقية، يحصل ائتالف من رشكات 

هندية عاملة مبجال النفط والغاز عىل حصة 10%، 

يف امتياز حقل زاكوم السفيل البحري يف أبوظبي، 

العمل  بدأ  وقد  عاماً،   40 ملدة  االتفاقية  وترسي 

بهذه االتفاقية اعتباراً من التاسع من مارس 2018. 

تقوده  الذي  الهندية،  الرشكات  ائتالف  وحصل 

حصة  عىل  الهندية  الطبيعي  والغاز  النفط  رشكة 

يف االمتيازات البحرية، مقابل رسم مشاركة بقيمة 

لالتفاقية ستتوىل »أدنوك  2.2 مليار درهم، ووفقاً 

إدارة  أدنوك،  مجموعة  رشكات  إحدى  البحرية«، 

أول  هذه  وتعد  الرشكاء،  عن  نيابة  االمتياز  هذا 

الهندية يف  والغاز  النفط  فيها رشكات  مرة تشارك 

امتيازات املوارد الهيدروكربونية يف أبوظبي.

مجال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  عى  التوقيع   *

البرشية  املوارد  وزير  وقعها  العاملة،  القوى 

والتوطني، نارص بن ثاين الهاميل، وسفري جمهورية 

وتم  سوري.  سينغ  نفديب  الدولة،  لدى  الهند 

أيضاً توقيع مذكرة تفاهم يف مجال قطاع السكك 

التحتية،  البنية  تطوير  وزير  وقعها  الحديدية، 

النعيمي،  بلحيف  محمد  بن  عبدالله  الدكتور 

وسفري جمهورية الهند لدى الدولة، نفديب سينغ 

سوري.

العاملية،  ديب  موانئ  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع   *

من  كل  قبل  من  وكشمري،  جامو  إقليم  وحكومة 

بن  العاملية، سلطان  ملوانئ ديب  التنفيذي  الرئيس 

سليم، ووزير املالية إلقليم جامو وكشمري، حسيب 

أحمد درابو.

أبوظبي  سوق  بني  تفاهم  مذكرة  عى  *التوقيع 

من  كل  قبل  من  املايل،  بومباي  وسوق  املايل 

املالية،  لألوراق  أبوظبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس 

الرئيس  العام  واملدير  البلويش،  عبدالكريم  راشد 

أشيشكومار  املايل،  بومباي  لسوق  التنفيذي 

اتفاقية  عىل  تعديل  توقيع  تم  قد  تشوهان.وكان 

أبوظبي  برتول  رشكة  بني  الخام،  النفط  تخزين 

الوطنية ورشكة النفط والغاز.

وال شك يف أن هذه االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

مستوى  تعزيز  يف  الدولتني  رغبة  تجسد  إمنا 

نحو  بها  واالنطالق  بينهام،  االسرتاتيجية  الرشاكة 

السمو  صاحب  بارك  وقد  وأوسع،  أرحب  آفاق 

وناريندرا  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

املصلحة  يف  تصب  التي  االتفاقيات  هذه  مودي، 

اآلفاق  وتفتح  البلدين،  بني  القامئة  االسرتاتيجية 

التاريخية  االتفاقية  خصوصاً  وتنويعها،  لتوسيعها 

التي تم توقيعها بني الجانبني يف ما يخص حقوق 

السمو  صاحب  وقال  البحرية”.  “أدنوك  امتياز 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن هذه االتفاقية 

االسرتاتيجية،  العالقة  نضج  تعكس  التاريخية 

طويلة األمد بني دولة اإلمارات والهند يف مختلف 

املجاالت والقطاعات، وأكد أنها ستسهم يف تحقيق 

وتعزيز  الصديقني،  البلدين  يف  املستدام  االزدهار 

متاشيها  خالل  من  بينهام،  التجارية  العالقات 

الرشاكات  نطاق  لتوسيع  “أدنوك”  برنامج  مع 

من  الذيك.  للنمو   2030 املتكاملة  واسرتاتيجيتها 

عن  الهند  جمهورية  وزراء  رئيس  أعرب  جانبه، 

نوعه،  من  األول  التاريخي  االتفاق  بهذا  سعادته 

يف  املشاركة  الهندية  الطاقة  لرشكات  يتيح  الذي 

امتيازات املوارد الهيدروكربونية يف إمارة أبوظبي، 

ودولة  الهند  بني  االسرتاتيجية  بالرشاكة  واالرتقاء 

رشاكة  وإرساء  جديدة،  مستويات  إىل  اإلمارات 

أن  مؤكداً  والغاز،  النفط  قطاع  يف  ديناميكية 

ينتقل  ألنه  كبرية،  أهمية  يكتسب  االتفاق  هذا 

واالسترياد  التصدير  من  القطاع  هذا  يف  بعالقتنا 

الرشاكة  تعكس  التي  املشرتكة،  االستثامرات  إىل 

االسرتاتيجية بني الهند ودولة اإلمارات.

تجديد االلتزام بتعزيز الشراكة 
االستراتيجية 

دولة  إىل  الهندي  الوزراء  رئيس  زيارة  ختام  يف 

اإلمارات يف شهر فرباير 2018 ، صدر بيان مشرتك 

الثابت بتعزيز  التزامهام  ، أكدتا فيه  الدولتني  عن 

عن  فيه  وأعربتا  الشاملة،  االسرتاتيجية  الرشاكة 

ارتياحهام للمتابعة الدقيقة للقرارات التي اتخذت 

األهداف  لتحقيق  السابقة  اجتامعاتهام  خالل 

املرجوة. ووصف الجانبان، اآللية املؤسسية للحوار 

مبوجب  املنشأة  الهندي،   - اإلمارايت  االسرتاتيجي 

 ،2017 عام  الشاملة  االسرتاتيجية  الرشاكة  اتفاق 

مجاالت  يف  املحرز  التقدم  لرصد  مفيدة  بأنها 

مجاالت  نحو  والتوجه  عليها،  املتفق  الرشاكة 

املثمرة  بالنتائج  الدولتان  ورحبت  واعدة،  جديدة 

واإلمارات،  الهند  بني  الثاين  االسرتاتيجي  للحوار 

الذي عقد يف أبوظبي يف أكتوبر 2017. 

هذا البيان الشامل، وما يتضمنه من التزام الدولتني 

والتوافق  الثنائية،  العالقات  تعزيز  عىل  بالعمل 

إمنا  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  إزاء  بينهام  فيام 

الدولتني، وأنها  يؤكد قوة الرشاكة االسرتاتجية بني 

الدول  بني  املثىل  للرشاكات  منوذج  تقدم  بالفعل 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، حيث أكد هذا 

تشهد  الدولتني  بني  الرشاكة  أن  بوضوح  البيان 

عىل  وذلك  املجاالت،  مختلف  يف  نوعية  نقالت 

النحو التايل:

1 - يف املجال االقتصادي والتجاري: أكد هذا البيان 

التجارية  العالقات  تطور  ملستوى  الدولتني  ارتياح 



ملف العدد72 2018أبريل555العدد

تجاريني  باعتبارهام رشيكني   ، بينهام  واالقتصادية 

رئيسني، للمستوى الحايل للتجارة الثنائية، الذي بلغ 

نحو 53 مليار دوالر خالل الفرتة “2016 /   2017” 

خاصة  العالقات،  هذه  تعزيز  زيادة  عىل  واتفقا 

كام رحب  النفطية.  غري  التجارة  تنويع  من خالل 

لالتفاقية  املبكر  التنفيذ  يف  املحرز  بالتقدم  البيان 

بني رشكة برتول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، ورشكة 

الهندية  االسرتاتيجية  البرتولية  االحتياطيات 

املحدودة لتخزين احتياطي اسرتاتيجي من النفط 

الخام مبدينة بنغالور جنويب الهند، واملوقعة يف يناير 

الخام  النفط  إمدادات  أن  الجانبان  وأكد   .2017

تحولية  خطوة  ستكون  لبانغالور،  اإلمارات  من 

الطاقة.  قطاع  يف  اسرتاتيجية  بناء رشاكة  يف  كبرية 

للنفط  كبرية  امتيازات  منح  قرار  البلدان،  ووصف 

لرشكة النفط والغاز الطبيعي املحدودة يف الهند يف 

حقل أدما - أوبكو يف زاكوم السفيل، بأنه مثال آخر 

عىل الرشاكة االسرتاتيجية الناشئة يف قطاع الطاقة. 

زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو  وأعرب صاحب 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

التي  املتواصلة  للجهود  تقديره  عن  املسلحة، 

تبذلها الهند لتعزيز النمو االقتصادي واإلصالحات 

مؤخراً،  الهندية  الحكومة  أجرتها  التي  االقتصادية 

والتي من شأنها أن تيرس مامرسة األعامل التجارية، 

وتعزيز تكامل األسواق.

مامرسة  سهولة  يف  التحسن  إىل  الجانبان  وأشار   

األعامل التجارية يف الهند واإلمارات، وفقاً ألحدث 

التصنيفات العاملية للبنك الدويل. ورحبت اإلمارات 

بقرار الهند املشاركة يف معرض إكسبو 2020 ديب. 

الرشكات  اهتامم  الهندي،  الوزراء  رئيس  وأكد 

البنية  مشاريع  يف  رشيكاً  تكون  بأن  الهندية 

رئيس  ورحب  اإلمارات.  بها  تقوم  التي  التحتية 

لالستثامر  أبوظبي  جهاز  مبشاركة  الهندي  الوزراء 

يف  التحتية  والبنية  الوطني  االستثامر  صندوق  يف 

الهند، كمستثمر رئيس، ورحب باتفاق موانئ ديب 

والبنية  الوطني  االستثامر  صندوق  مع  العاملية 

التحتية يف الهند، إلنشاء منصة استثامرية مشرتكة 

اللوجستية  للموانئ واملحطات والنقل والخدمات 

اإلمارات  دولة  باهتامم  رحب  كام  الهند..  يف 

يف  التحتية  البنية  تطوير  يف  باالستثامر  املستمر 

مثل  األولوية،  ذات  املجاالت  يف  خاصة  الهند، 

الطاقة املتجددة وتوليد الطاقة ونقلها، واملنتجات 

الدفاعية والعقارات واملمرات الصناعية والحدائق 

والشحن  واملوانئ  والطرق  الحديدية  والسكك 

من  الغذائية  والصناعات  اللوجستية  والخدمات 

بني أمور أخرى.  

رفيع  الوزاري  الفريق  عمل  عىل  الطرفان  وأثنى 

املستوى بني اإلمارات والهند، بشأن االستثامرات يف 

البلدين..  الثنائية بني  تعزيز العالقات االستثامرية 

الخامس،  اإليجابية الجتامعهام  النتائج  إىل  وأشارا 

أبوظبي، وحثا فرقة  يناير 2018 يف  الذي عقد يف 

يف  االستثامرية  الفرص  استكشاف  عىل  العمل 

الرائدة  املبادرات  من خالل  ذلك،  مبا يف  البلدين، 

الرقمية”  “الهند  الهند”،  يف  “صنع  مثل  الهند،  يف 

“مهارة الهند”،، “الهند الذكية”، “الهند نظيفة”.

2 - يف مجال الدفاع واألمن أعربت الدولتان عن 

ارتياحهام للتعاون الثنايئ الجاري يف مجاالت األمن 

لألمن  تعزيزاً  بزيادته،  وتعهدا  والفضاء،  والدفاع 

والسالم واالزدهار اإلقليميني، وواتفقا عىل تعميق 

التعاون يف مجال األمن البحري، مبا يف ذلك مكافحة 

عن  الجانبان  أعرب  كام  والتدريب.  القرصنة 

ارتياحهام للتعاون الثنايئ الجاري يف مجاالت األمن 

هذا  بزيادة  وتعهدا  املحددة،  والفضاء  والدفاع 

التعاون لتعزيز األمن والسالم واالزدهار اإلقليميني، 

واتفقا عىل تعميق التعاون يف مجال األمن البحري، 

إىل  وما  والتدريب،  القرصنة  مكافحة  ذلك  يف  مبا 

ذلك. وأعرب الطرفان عن ارتياحهام للتقدم املحرز 

      اتفق البلدين 
على تعميق التعاون 

في مجال األمن 
البحري وخاصة 

مكافحة القرصنة 
والتدريب
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األمن  أجهزة  بني  القوي  بالتعاون  يتعلق  ما  يف 

التعاون  عن  رضاهام  عن  أعربا  كام  البلدين.  يف 

األمني،  للحوار  املؤسسية  اآللية  إطار  يف  املستمر 

الوطني  األمن  مستشار  مستوى  عىل  أقيم  الذي 

تعزيز  بهدف  البلدين،  يف  القومي  األمن  ومجلس 

وتبادل  اإلرهاب،  مكافحة  عمليات  يف  التعاون 

املعلومات االستخباراتية وبناء القدرات.

وأعرب الجانبان كذلك عن ارتياحهام للتقدم املحرز 

يف مجال التعاون األمني، وأوصيا مسؤوليهام بعقد 

االجتامع األول لفرقة العمل املشرتكة املعنية مبنع 

االتجار بالبرش، ومكافحته خالل عام 2018.. ورحبا 

بوضع الصيغة النهائية ملذكرة تفاهم بشأن التعاون 

بغسل  املتصلة  املالية  املعلومات  تبادل  مجال  يف 

ومتويل  بها  املرتبطة  األصلية  والجرائم  األموال 

اإلرهاب التي ميكن أن يتم التوقيع عليها يف أقرب 

وقت ممكن.. واتفقا عىل زيادة تعميق التعاون يف 

ورحبا  الوطنية،  للحدود  العابرة  الجرائم  مكافحة 

ملكافحة  للتعاون  مؤسسية  آلية  إنشاء  باقرتاح 

االتجار باملخدرات.

اإللكرتونية،  الجرائم  مبكافحة  التزامهام  إطار  ويف 

يف  املوقعة  التفاهم  مذكرة  أن  إىل  الجانبان،  أشار 

لالضطالع  مؤسسية  آلية  أنشأت   ،2016 فرباير 

بأنشطة بحثية مشرتكة، ومن أجل التنفيذ الفعال 

ملذكرة التفاهم، وجها جهودهام بالترسيع بإنشاء 

والتطوير.  البحث  للتميز يف مجال  مراكز مشرتكة 

اتفاق  ألحكام  املنتظمة  املتابعة  الطرفان،  وأكد 

التعاون الدفاعي، الذي جدد يف عام 2014، والذي 

يوفر إطاراً عاماً لتعزيز العالقات الدفاعية الثنائية، 

وأشارا إىل تزايد التعاون الدفاعي، مبا يف ذلك من 

وبرامج  املستوى،  رفيعة  املنتظمة  الزيارات  خالل 

يف  واملشاركة  املشرتكة،  والتدريبات  التدريب، 

وما  -املوانئ،  السفن  وزيارات  الدفاعية،  املعارض 

إىل ذلك.

خالل  اتخاذه  تم  الذي  بالقرار  الزعيامن  ورحب   

يف  املشرتك  الدفاع  مجلس  من  األخرية  الجولة 

مترين  أول  إلجراء   ،2017 ديسمرب  يف  نيودلهي 

الجانبان  وجدد   .2018 عام  خالل  ثنايئ  بحري 

البحري  األمن  لتعزيز  كثب  بالعمل عن  التزامهام 

أمر  وهو  الهندي،  واملحيط  الخليج  منطقة  يف 

الجانب  جدد  البلدين.وقد  وازدهار  ألمن  حيوي 

اإلمارايت اهتاممه بأنظمة املراقبة الساحلية وسفن 

الجانبان  وأشار  الهند..  وضعتها  التي  الدوريات 

بارتياح إىل اتفاق الهند عىل توريد سفن دوريات 

بحرية إىل اإلمارات.

أكد  واإلرهاب:  التطرف  مواجهة  يف  التعاون   -  3

تعزيز  عىل  املشرتك  عزمهام  مجدداً،  الجانبان 

مواجهة  يف  والشمولية  والسالم  التسامح  قيم 

الحاسم  بالدور  ونوها  املتطرفة..  األيديولوجيات 

الذي ميكن أن يلعبه الحوار بني األديان يف تحقيق 

تعميق  واتفقا عىل  باالهتام،  الجدير  الهدف  هذا 

تعزيز  وزيادة  التطرف،  مكافحة  يف  التعاون 

الجانبان  وأعرب  اإلرهاب.  مكافحة  يف  جهودهام 

بجميع  واإلرهاب  للتطرف  القوية  إدانتهام  عن 

مرتكبيه  عن  النظر  برصف  ومظاهره،  أشكاله 

ودوافعهم، إىل جانب استخدام الدول للدين لتربير 

أو  أخرى،  بلدان  ضد  ورعايته  ودعمه  اإلرهاب 

استخدام اإلرهاب كأداة لسياسة الدولة. 

الجانبان  رحب  الفضاء:  مجال  يف  التعاون   -  4

بإطالق “نايف 1-”، أول قمر اصطناعي »نانومرتي« 

إمارايت، من قبل منظمة البحوث الفضائية الهندية 

يف فرباير 2017. ورحب الجانب اإلمارايت بانضامم 

إىل  الهندية،  الفضائية  البحوث  منظمة  رئيس 

املجلس االستشاري لوكالة اإلمارات للفضاء. وكان 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، قد 

أكدا يف وقت سابق عىل أن الدولتني حريصان عىل 

الفضائية  البحوث  منظمة  بني  املستقبيل  التعاون 

الهندية ووكالة اإلمارات للفضاء، حيث تعد الهند 

مهمة  ترسل  أن  استطاعت  دول  أربع  من  واحدة 

أيضاً  اإلمارات  متتلك  الوقت  ذات  ويف  املريخ  إىل 

برنامجاً طموحاً يف هذا املجال.

مظاهر وآليات التطور 
المتنامي في العالقات 

الثنائية
بني  الشاملة  االسرتاتيجية  الرشاكة  التفاقية  كان   

أثرها   ،2017 عام  يف  توقيعها  تم  التي  الدولتني 

املجاالت  يف  الثنائية   العالقات  مبسار  االرتقاء  يف 

واألمنية  والتكنولوجية  والعلمية  االقتصادية 

والثقافية خالل األشهر القليلة املاضية، وحتى وقتنا 

      اتفق البلدين 
على تعميق التعاون 

في مكافحة 
التطرف وزيادة تعزيز 

جهودهما في 
مكافحة اإلرهاب
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واآلليات  التطور  ملظاهر  ييل رصد  وفيام  الراهن. 

التي تم استحداثها لتعزيز العالقات بني الدولتني:

1 - أسبوع أبوظبي يف الهند فرباير2018 .. آلية 

أبوظبي  أسبوع  ميثل  الثنائية:  العالقات  لتعزيز 

أحد   2018 فرباير  شهر  يف  أقيم  الذي  الهند  يف 

اآلليات املهمة لتعزيز العالقات الثنائية، خاصة يف 

ظل ما تتيحه من اجتامعات تفاعلية وتفاهامت 

بني الجهات الحكومية والخاصة يف إمارة ابوظبي 

الهند. واستقطب االسبوع خالل  مع نظرائهم يف 

عرشات  ومومباي  نيودلهي  من  كل  يف  فعالياته 

يف  التجارية  والرشكات  الحكومية  املؤسسات 

الهند ورجال االعامل فيها الذين التقوا بنظرائهم 

يف الهند يف حلقات تفاعلية واجتامعات مشرتكة 

املميزات  عىل  الضوء  وتسليط  الستعراض 

االستثامرية يف إمارة ابوظبي والجاذبية التجارية 

وموقعها  التحتية  بنيتها  بفضل  بها  تتمتع  التي 

فضال  فيها  االعامل  مامرسة  وسهولة  االسرتاتيجي 

عن تنوع وتعدد مجاالت العمل فيها. وتم خالل 

االنشاءات  رشكة  ابرام  االسبوع  هذا  فعاليات 

البرتولية الوطنية عقد بقيمة 1.2 مليار درهم مع 

الهند  ىف  املحدودة  الطبيعي  والغاز  النفط  رشكة 

لصالح حقل “رتنا”. وستقوم “االنشاءات البرتولية 

الوطنية” عقب تأسيسها لرشكة هندسية يف كربى 

مدن الهند مومباي واالستحواذ عىل رشكة أخرى 

املقر  بإفتتاح  املائة  يف   80 بنسبة  آباد  حيدر  يف 

الرئييس للرشكة يف حيدر آباد.
وبحث  تفاهامت  عدة  االسبوع  خالل  وجرت 

الرساء  الهند  ىف  الجهات  من  عدد  مع  اتفاقايات 

ابوظبي  سوق  اتفق  حيث  التعاون  من  مزيد 

التنسيق  عىل  مومباي  بورصة  مع  املالية  لالوراق 

أوىل  كخطوة  الطرفني  بني  تفاهم  مذكرة  لتوقيع 

لالستفادة من البنية التحتية لدى الجانب الهندي 

وايجاد الطرق املشجعىة لالدراجات املزدوجة لدى 

سوق أبوظبي لالوراق املالية. وخالل أيام االسبوع 

عقدت املؤسسات الحكومية ىف إمارة ابوظبي 180 

استعراض  فيها  تم  الهند  ىف  نظرائهم  مع  اجتامعا 

مكونات مجاالت االستثامرىف إمارة أبوظبي كالطاقة 

والبنية  الصحية  والرعاية  والسياحة  والصناعة 

التحتية والخدمات املالية والرياضة بهدف جذب 

أبوظبي.  إىل سوق  املستهدفة  الرشكات  مزيد من 

وتم عقد هذه االجتامعات مبشاركة كل من دائرة 

التنمية االقتصادية ومبادلة وغرفة ابوظبي وهيئة 

ومجلس  ابوظبي  ومواين  ابوظبي  وكهرباء  مياه 

ابوظبي  ومركز  االتحاد  وطريان  الريايض  ابوظبي 

الصحة  ودائرة  واملعلومات  االلكرتونية  لالنظمة 

وسوق أبوظبي العاملي ومجلس ابوظبي لسيدات 

أبوظبي  للمطارات  الحرة  واملنطقة  االعامل 

ومؤسسة االمارات للطاقة النووية وحديقة حيوان 

العاملية  العني ومصدر وحديد االمارات واالمارات 

واملناطق  املالية  لألوراق  أبوظبي  لالملنيوم وسوق 

االقتصادية املتخصصة. كام تم عقد أكرث من 150 

من  كل  ىف  الخاص  القطاع  رشكات  بني  اجتامعا 

الرشاكات بني  أبوظبي والهند بهدف تعزيز  إمارة 

الخاص  القطاع  من  ونظرياتها  اإلماراتية  الرشكات 

أنواع  حول  االجتامعات  متحورت  حيث  الهند  يف 

ومجاالت االنشطة التي متارسها تلك الرشكات.

املجال  يف  التعاون  لتعزيز  آليات  استحداث   -  2

االقتصادي واالستثاري: وترجمة التفاقية الرشاكة 

استحداث  تم  الدولتني  بني  الشاملة  االسرتاتيجية 

بينهام  التعاون  تعزز  التي  اآلليات  من  مجموعة 

كان  واالستثامري،  والتجاري  االقتصادي  املجال  يف 

التي  الهندية”  اإلماراتية-  الرشاكة  “قمة  أبرزها 

انطلقت أعاملها يف ديب يف أكتوبر 2017 ، وتوجبت 

       أختيار الهند ضيف 
شرف القمة العالمية 
2018 لما تتمتع به من 

تجارب متميزة في 
التنمية والنهضة 

االقتصادية
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وهنود،  إماراتيني  أعامل  رجال  مجموعة  بإطالق 

دوالر  مليار  مال  برأس  خاصا،  استثامريا  صندوقا 

)3.67 مليار درهم(، لتمويل املرشوعات الكربى يف 

الهند. ووفقا البيانات التي تم الكشف عنها خالل 

هذه القمة، التي حرضها معايل سلطان بن سعيد 

800 مشارك  من  وأكرث  االقتصاد،  وزير  املنصوري 

البلدين،  يف  واملستثمرين  األعامل  رجال  من 

أبوظبي  جهاز  استثامرات  إجاميل حجم  بلغ  فقد 

لالستثامر يف الهند نحو 9.1 مليار درهم )2.5 مليار 

دوالر(، و1.7 مليار درهم ملجموعة »لولو يف اندرا 

براديش«، إضافة إىل استثامرات الصندوق الخاص 

الذي تم اإلعالن عنه.

تشابه  أوجه  القمة عن وجود  وقد كشفت هذه 

عديدة يف األجندة االقتصادية والتجارية للبلدين، 

األولوية،  ذات  بالقطاعات  يتعلق  فيام  خاصة 

وهذا من شأنه أن يشكل قوة دفع هائلة ملسار 

الثنائية يف املجال االقتصادي والتجاري،  العالقات 

خاصة أن اإلحصائيات الرسمية تشري إىل أن إجاميل 

التجارة الخارجية غري النفطية بني اإلمارات والهند 

نحو   2016 العام  بلغت  الحرة،  املناطق  متضمنة 

استأثرت  درهم(،  مليار   132 دوالر)  مليار   35.9

مليار   82.9 بنحو  الهند  من  الدولة  واردات  فيها 

درهم، وصادرات الدولة إىل الهند بنحو 18 مليار 

هذا  املتبقية.  بالقيمة  الصادرات  وإعادة  درهم، 

تجارية  رشكة   4300 من  أكرث  وجود  عن  فضالً 

من  وأكرث  تجارية  وكالة   200 من  وأكرث  هندية 

فيام  اإلمارات،  يف  هندية  تجارية  عالمة   4300

الهندية  االستثامرات  تدفقات  إجاميل  بلغت 

 6.4 نحو   2015 عام  يف  اإلمارات  إىل  املبارشة 

مليار دوالر)23.5 مليار درهم(، فيام بلغ إجاميل 

الهند  يف  اإلماراتية  املبارشة  األجنبية  االستثامرات 

خالل عام 2015 نحو 4.4 مليار دوالر)29.3 مليار 

البلدين  بني  التجاري  التبادل  بلغ  كام  درهم(.  

خالل عام 2016 نحو 43 مليار دوالر، ما يعكس 

تشكل  حيث  الثنائية،  التجارية  العالقات  قوة 

اإلمارات ثاين أكرب سوق للسلع الهندية، فيام متثل 

الهند ثاين أكرب وجهة للصادرات اإلماراتية.

وأعامل  فعاليات  يف  اإلمارات  دولة  شاركت  كام 

ضم  بوفد  الهند،  يف  العاملية”  الرشاكة  “قمة 

القطاعني  من  بارزة  إماراتية  ورشكات  مؤسسات 

الحكومي والخاص، والتي أقيمت خالل الفرتة من 

24 إىل 26 فرباير 2018 تحت شعار “اسرتاتيجية 

نقاشات  العاملي”، طرح  لالندماج  الجديدة  الهند 

سبل  أفضل  حول  متعددة  عاملية  مبشاركات 

لبناء  والنامية،  الناشئة  االقتصادات  بني  التعاون 

النمو  تحقيق  إىل  تهدف  الرشاكة  من  جسور 

السياسات  توحيد  عىل  فضالً  والعادل،  املتوازن 

ملعالجة التحديات العاملية.   
ومن اآلليات األخرى التي تسهم يف تعزيز التعاون 

الدولتني،  بني  واالستثامري  والتجاري  االقتصادي 

املنتدى االقتصادي اإلمارايت الهندي السنوي ، والذي 

الفعاليات  أبرز  إحدى  باعتباره  هامة  منصة  ميثل 

الجهات  جهود  وحشد  التنسيق  زيادة  يف  املؤثرة 

الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، للعمل عىل 

االجراءات  وتيسري  التجارية  السياسات  تطوير 

بني  واالستثامر  التجارة  ألنشطة  املحفزة  اإلدارية 

اإلمارات والهند. كام يشكل فرصة حرصية للتواصل 

مع عدد كبري من املسؤولني البارزين من الهيئات 

الحكومية ومؤسسات األعامل للتعرف إىل األهداف 

واستكشاف  البلدين  لكال  والتجارية  االقتصادية 

واإلرشادات  العمل  أطر  وفهم  الجديدة،  الفرص 

تعزيز  يف  يسهم  ومبا  املستثمرين،  لجذب  الالزمة 

الدولتني، وقد  االقتصادية والتجارية بني  العالقات 

      الهند واحد 
من أبرز النماذج 

المميزة من حيث 
التحوالت اإلقتصادية 

واإلجتماعية التي 
شهدها العالم
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  2017 العام  من  نوفمرب  شهر  يف  ديب  استضافت 

الدورة الثالثة من املنتدى والذي يبحث يف السبل 

الكفيلة بتعزيز العالقات االقتصادية  بني الدولتني، 

وزيادة حجم التبادل التجاريبينهمع  من 60 مليار 

دوالر إىل 100 مليار دوالر بحلول 2020. وقد أقيم 

اإلماراتية،  االقتصاد  وزارة  بدعم من  املنتدى  هذا 

الخارج،  يف  للمستثمرين  اإلمارات  ومجلس 

واملجلس  الهندي،  اإلمارايت  األعامل  ومجلس 

أكرث  مبشاركة  واملهنيني،  األعامل  لرجال  الهندي 

من 350 من رجال األعامل واملستثمرين وممثلني 

اإلمارات  من  والخاصة  الحكومية  املؤسسات  عن 

املسؤولني  كبار  من  نخبة  عن  فضالً  هذا  والهند، 

وركزت  واملستثمرين.  األعامل  وقادة  والوزراء 

فعاليات املنتدى عىل الفوائد املتبادلة من التعاون 

واملوانئ  التحتية  والبنية  والتجارة  االستثامر  يف 

والخدمات املرصفية واملالية والسياحة بني البلدين 

الصحية،  والرعاية  اإللكرتونية، والضيافة،  والتجارة 

والتكنولوجيا  واألمن،  والدفاع  والسفر،  والسياحة 

املتجددة،  والطاقة  املستدامة،  واملرافق  الفضائية، 

واإلعالم والرتفيه، والتعليم واملناطق الحرة.    

االستثامرات  أن  إىل  اإلحصائيات  وتشري  هذا 

خالل  دوالر  مليار   1 بلغت  الهند  يف  اإلماراتية 

أكرب وجهة  ثاين  اإلمارات  تعترب  فيام  العام 2016، 

هذه  قيمة  بلغت  حيث  الهندية،  للصادرات 

 2015 يف  دوالر  مليار   30 من  أكرث  الصادرات 

االستثامر  تدفقات  إجاميل  بلغ  حني  يف   .2016  –

 4.03 الهند  إىل  اإلمارات  من  املبارش  األجنبي 

وتواصل   .2016 مارس  بنهاية  دوالر  مليارات 

التجارة  اتفاقية  تنشيط  إلعادة  مساعيها  اإلمارات 

الحرة بني دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

لتعزيز  تدشينها  تم  التي  األخرى  اآلليات  ومن 

العمل  فريق  الدولتني،  بني  االقتصادية  العالقات 

 2012 عام  يف  تأسس  والذي  املشرتك  االستثامري 

االستثامرات  وتوسيع  وتسهيل  تشجيع  بهدف 

إىل  إضافة  الهند  وجمهورية  اإلمارات  دولة  بني 

الرشكات  تواجه  التي  الرئيسة  التحديات  معالجة 

لفريق  الخامس  االجتامع  عقد  وقد  البلدين.  يف 

العمل االستثامري املشرتك بني الدولتني يف أبوظبي 

يف يناير 2018. وناقش هذا االجتامع فرص التعاون 

واالستثامر يف قطاعات السكك الحديدية والطرق 

يف البلدين، كام ناقش الجانبان عدداً من املشاريع 

النقل  قطاعات  يف  تنفيذها  املمكن  االستثامرية 

الجانبان  بحث  كام  الهند.  يف  والطاقة  والعقارات 

التصنيف  شملت  الرئيسة  املوضوعات  من  عدداً 

الحايل لجميع املؤسسات االستثامرية السيادية يف 

أجنبي فردي بحصة ملكية ال  اإلمارات كمستثمر 

تزيد عىل نسبة %10 يف الهند، إضافة إىل موضوع 

الطريان  لقطاع  االستيعابية  القدرة  استحقاقات 

ووجهات الرحالت املتجهة من اإلمارات إىل الهند، 

فضالً عن التطرق إىل الجهود املبذولة لترسيع حل 

يف  اإلماراتية  الرشكات  بعض  تواجه  التي  املشاكل 

العاملية”. ويف  “اتصاالت”و”موانئ ديب  مثل  الهند 

هذا السياق، أعرب الجانبان عن أهمية حل هذه 

العالقات  تنمية  مواصلة  أجل  من  املوضوعات 

االقتصادية بني البلدين، واتفقا عىل عقد مشاورات 

األول  الربع  خالل  املعنية  األطراف  بني  مبارشة 

من عام 2018 ملناقشة وحل هذه املوضوعات يف 

الوقت املناسب وعىل نحو يريض الطرفني.

3 - آلية الحوار االسراتيجي لرصد التقدم يف مجال 

استحدثت  الدولتني:  بني  االسراتيجية  الرشاكة 

الدولتان آلية مؤسسية للحوار االسرتاتيجي مبوجب 

 2017 عام  الشاملة  االسرتاتيجية  الرشاكة  اتفاق 
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املتفق  الرشاكة  مجاالت  يف  املحرز  التقدم  لرصد 

واعدة،  جديدة  مجاالت  نحو  والتوجه  عليها، 

ولتعزيز التنسيق والتعاون بني البلدين ضمن الرؤية 

البلدين.  قياديت  من  وضعها  تم  التي  الطموحة 

بني  االسرتاتيجي  الحوار  من  جولتان  أجريت  وقد 

يف  نيودلهي  الهندية  العاصمة  يف  األوىل  الدولتني، 

يف  أبوظبي  يف  عقدت  والثانية  2017م.  يناير   20

أكتوبر 2017، برئاسة معايل الدكتور أنور بن محمد 

قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيام ترأس 

الدولة  وزير  أكرب،  جي  إم  الهند  جمهورية  وفد 

الطرفان  ناقش  حيث  الخارجية،  للشؤون  الهندي 

املجاالت  كل  البلدين يف  بني  التعاون  تعزيز  سبل 

وجرى،  الجانبني.  تهم  التي  واألمنية  الدفاعية 

خالل اللقاء، استعراض عدد من املوضوعات ذات 

التعـاون  تعزيز  سبل  وبحث  املشرتك،  االهتامم 

يسهم  مبا  الثنائية  العالقات  وتطوير  االسرتاتيجي، 

يف تحـقيق املصالح املشرتكة، كام تم تبادل وجهات 

النظر يف عدد من القضايا اإلقليمية والدولية.

تعزيز  سبل  كذلك  الحوار  جلسات  يف  وطُرح   

التبادل التجاري بني البلدين،  كام بحث الطرفان 

التحتية  البنية  مجاالت  يف  املشرتكة  االستثامرات 

أهمية  عىل  وشددا  املتجددة،  والطاقة  والنفط 

البينية  التجارة  تواجه  التي  الصعوبات  تذليل 

أهمية  إىل  الجانبان  املشرتكة.ودعا  واالستثامرات 

املطرد  والنمو  التنافسية  املجاالت  من  االستفادة 

توسيع  أجل  من  البلدين،  اقتصاد  يحققه  الذي 

قاعدة التعاون املشرتك، والسبل الكفيلة بتعزيزها 

االقتصادية  خاصة  املجاالت،  جميع  يف  وتطويرها 

والتجارية والسياحية والثقافية، فضالً عن تشجيع 

من  لالستفادة  الرسمية  الوفود  زيارات  تبادل 

البلدين،  كال  يف  والواعدة  املتطورة  اإلمكانيات 

أرحب،  وآفاق  أفضل  مستويات  إىل  بها  واالرتقاء 

بشكل يخدم مستقبل البلدين ويعود باملنفعة عىل 

الشعبني الصديقني.

املستمر  والتشاور  التنسيق  أهمية  الجانبان  وأكد 

االهتامم  ذات  القضايا  يخص  فيام  البلدين  بني 

والدولية،  اإلقليمية  املحافل  مختلف  يف  املشرتك 

واستعرضا الجهود املبذولة وطنياً وإقليمياً ودولياً 

ملواجهة اإلرهاب والتطرف، وإيجاد حلول ناجعة 

وإعادة  باملنطقة  تعصف  التي  املتفاقمة  لألزمات 

االستقرار إليها، مبا يسهم يف تعزيز األمن واالزدهار 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

القمة  رشف  ضيف  الهند  جمهورية  اختيار   -  4

العاملية للحكومات يف ديب التي انعقدت يف فرباير 

متميزة  تجارب  من  الهند  به  تتمتع  ملا    ،2018

مؤسسة  وأكدت  االقتصادية.  والنهضة  التنمية  يف 

استضافة جمهورية  أن  للحكومات  العاملية  القمة 

الهند تأيت يف إطار سعي املؤسسة تعزيز رشاكاتها 

يف  واملميزة  الرائدة  التجارب  ذات  الدول  مع 

املجتمعات،  تخدم  التي  االسرتاتيجية  املجاالت 

مشاركة  أن  العاملية  القمة  مؤسسة  واعتربت 

الهند بوفد رفيع املستوى تعد  حكومة جمهورية 

استمرار لعالقة مميزة  املشاركات، وهي  من أهم 

بني دولة اإلمارات وجمهورية الهند ولتاريخ ممتد 

من التعاون البناء يف مختلف املجاالت، كام تجسد 

العاملية  التجارب  بأبرز  للتعريف  القمة  لتوجهات 

وتسهيل االستفادة منها وتطويرها.

القمة  رشف  ضيف  الهند  اختيار  أن  يف  شك  وال 

اإلماراتية-  العالقات  قوة  يحمل داللة رمزية عىل 

أن  االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا  خاصة  الهندية، 

اختيار  عند  تراعي  للحكومات  العاملية  القمة 

املستضافة  للدول  تكون  أن  عىل  الرشف  ضيوف 

يحتذى،  عاملياً  منوذجاً  تشكل  ناجحة  تجارب 

من  خاصة  النامذج  هذه  أبرز  من  واحد  والهند 

التي  واالجتامعية  االقتصادية  التحوالت  حيث 

حققته  وما  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  شهدتها 

اقتصادية  وسياسات  عالية  منو  معدالت  من 

الهندي  االقتصاد  أصبح  ناجحة، حيث  واجتامعية 

      تحرص اإلمارات 
على المشاركة 

بفاعلية في أي 
جهود إقليمية 

ودولية تستهدف 
تطوير قطاع الطاقة 
المتجددة والنظيفة 
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سابع أكرب اقتصاد يف العامل، لترتبع بذلك عىل عرش 

أكرب نسبة منو اقتصادي عاملياً. كام تبني املؤسسة 

التاريخية  العالقات  عىل  الهند  جمهورية  اختيار 

التي تربط دولة اإلمارات بجمهورية الهند، وتقوم 

واملصالح  املتبادل  االحرتام  من  راسخة  أسس  عىل 

املشرتكة يف العديد من املجاالت، عالوة عىل موقع 

الهند يف مقدمة الرشكاء التجاريني لدولة اإلمارات 

يف  الرسمية  لقاءاته  وبجانب  العامل.  مستوى  عىل 

نارايندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  ألقى  أبوظبي، 

مودي، كلمته الرئيسة حول موضوع »التكنولوجيا 

من أجل التنمية«، يف أعامل الدورة السادسة من 

دعيت  حيث  ديب،  يف  للحكومات  العاملية  القمة 

الهند كضيف رشف.

التأسييس  املؤمتر  إىل  اإلمارات  انضام    -  5

للتحالف الدويل للطاقة الشمسية يف نيودلهي يف 

بن  حامد  الشيخ  سمو  وأشار   ،2018 مارس  شهر 

أبوظبي،  عهد  ويل  ديوان  رئيس  نهيان،  آل  زايد 

هذا  يف  شارك  املستوى  رفيع  وفد  ترأس  الذي 

املرمتر،  إىل أن هذه الخطوة تأيت من منطلق إميان 

اإلمارات بدور الطاقة يف إحداث الفرق والتغيري يف 

حياة األمم والشعوب، وخاصة الفقرية منها ودعم 

اإلمارات عىل  فيها، مؤكداً حرص  التنمية  مجاالت 

والرشاكات  العالقات  وإقامة  والتواصل  التعاون 

االقتصادية مع جمهورية الهند.

دور  عن  تنفصل  ال  الخطوة  هذه  أن  يف  وال شك 

املتجددة  الطاقة  حلول  نرش  يف  الرائد  اإلمارات 

ال  التي  املستقبل  طاقة  باعتبارها  والنظيفة، 

أجمع، وخاصة  العامل  إىل دول  بالنسبة  عنها  غنى 

يف  متزايدة  تحديات  تواجه  التي  النامية  الدول 

تحرص  ولهذا  التنموية،  مسريتها  يف  تؤثر  الطاقة 

جهود  أي  يف  بفاعلية  املشاركة  عىل  اإلمارات 

الطاقة  قطاع  تطوير  تستهدف  ودولية  إقليمية 

الوقت  يف  املختلفة.  بأنواعها  والنظيفة  املتجددة 

ذاته فإن استضافة اإلمارات للوكالة الدولية للطاقة 

والقدرات  اإلمكانيات  وتوفري  »إيرينا«،  املتجددة 

ودعم  إلنجاحها،  الالزمة  والفنية  واملادية  البرشية 

إمنا  املستقبلية،  وخططها  وأهدافها  اسرتاتيجيتها 

يهيئ الظروف املناسبة لتحقيق التعاون املطلوب 

العمل من  والنامية يف مجال  املتقّدمة  الدول  بني 

املتجّددة  الطاقة  عىل  االعتامد  يف  التوّسع  أجل 

والنظيفة عىل املستوى الدويل.

الشراكة اإلماراتية- الهندية، 
وأثرها في تعزيز األمن 

واالستقرار اإلقليمي والدولي
القوية والرشاكة االسرتاتيجية  ال شك أن العالقات 

املجاالت  مختلف  يف  الهندية  اإلماراتية-  الشاملة 

يف  واالستقرار  األمن  يف حفظ  دورهام  من  عززت 

تبني  يف  واضحاً  هذا  وبدا  أجمع،  والعامل  املنطقة 

مبواجهة  يتعلق  فيام  مشرتكة  مواقف  الدولتني 

مصادر التهديد التي تواجه األمن والسلم العاملي، 

فضالً عن التوافق بني الدولتني إزاء مختلف القضايا 

اإلقليمية والدولية، وهو ما جعل من هذه العالقات 

عامالً مهامً يف تعزيز أسس األمن واالستقرار عىل 

عنه  عرب  ما  وهذا  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

الوزراء، حاكم  رئيس مجلس  الدولة،  رئيس  نائب 

ديب، رعاه الله، خالل استقباله عىل هامش القمة 

رئيس  ناريندرا مودي،  معايل  للحكومات،  العاملية 

فرباير  شهر  يف  الصديقة  الهند  جمهورية  وزراء 

تحقيق  يف  أمله  عن  سموه  أعرب  فقد    ،2018

املزيد من التطور يف عالقات الصداقة والتعاون بني 

الصديقني مصالحهام  للشعبني  الجانبني مبا يحفظ 

والتقارب  األمن والسالم  املشرتكة ويعزز توجهات 

التي ينتهجها البلدان حفاظاً عىل السلم واالستقرار 

اإلقليمي والدويل.  

الهندية  اإلماراتية-  للرشاكة  اإليجايب  األثر  ويظهر 

عىل األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل يف العديد 
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من املجاالت، لعل أبرزها:

واإلرهاب،  التطرف  مكافحة  جهود  دعم   -  1

يشكل  اإلرهاب  أن  تدركان  الدولتني  أن  خاصة 

تعارضان  كام  العامل،  دول  جميع  عىل  عاماً  خطراً 

بغض  ومظاهره  أشكاله  بكل  اإلرهاب  بشدة 

وتعمالن  ومكانه،  ودوافعه  مرتكبه  عن  النظر 

وسوء  واألصولية  التطرف  محاربة  أجل  من  معاً 

والدول  الجامعات  قبل  من  الدين  استخدام 

للتحريض عىل الكراهية وارتكاب أعامل اإلرهاب، 

كام تطالبان برضورة العمل عىل نرش قيم السالم 

وتؤكدان  األديان،  كل  إليها  تدعو  التي  والتسامح 

رضورة مواصلة الجهود لنرش التجربة اإلماراتية - 

بها يف محاربة  يقتدى  بناء مجتمعات  الهندية يف 

من  اإلمارات  دولة  وتسعى  والتطرف.  اإلرهاب 

اإلرهاب،  الهند ملحاربة  مع  القوية  خالل عالقتها 

كونها تؤدي دوراً كبرياً يف منطقة غرب آسيا، كام 

البنية  تفكيك  عىل  العمل  يف  الدولتان  تتعاون 

وتنظيم  مراقبة  خالل  من   ، لإلرهاب  التحتية 

ميكن  التي  األموال،  وتدفق  املعلومات  تبادل 

الجامعات  أنشطة  عىل  كبري  تأثري  لها  يكون  أن 

املتطرفة. كام يجري، منذ سنوات، تنسيق الجهود 

من  الدين  استخدام  وإساءة  التطرف،  ملواجهة 

قبل الجامعات والبلدان من أجل التحريض عىل 

الكراهية، وارتكاب وتربير اإلرهاب أو استخدامه 

ألغراض سياسية. 

يتعلق  فيام  مشرتكة  رؤية  الدولتان  وتتبنى 

ال  أنه  من  تنطلق  واإلرهاب،  التطرف  مبكافحة 

باستخدام  واإلرهاب  التطرف  عىل  التغلب  ميكن 

عىل  يركز  كيل،   نهج  باتباع  وإمنا  فقط،  القوة 

الجوانب التالية:

استخدام  وسوء  واألصولية  التطرف  محاربة   	

الدين من قبل الجامعات والدول للتحريض عىل 

الكراهية وارتكاب أعامل اإلرهاب.

الدين  علامء  بني  املشرتك  الحوار  رضورة   	

واملفكرين وتنظيم املؤمترات والندوات لنرش قيم 

السالم والتسامح التي تدعو لها كل األديان.

اآلخر  عىل  االنفتاح  ثقافة  تعزيز  أهمية   	

والعمل  بينها،  وفيام  املجتمعات  يف  والتسامح 

التطرف  وأمراض  رشور  ملواجهة  كثب  عن  معاً 

واإلرهاب والتعصب الديني.

	 رضورة مواصلة الجهود لنرش التجربة اإلماراتية 

الهندية يف بناء مجتمعات يقتدى بها يف محاربة 

اإلرهاب والتطرف.

	  العمل عىل تفكيك واعرتاض الشبكات اإلرهابية 

وتجفيف مصادر متويلها والحد من تحركاتها وفق 

والقوانني  املتحدة  األمم  ميثاق  وأهداف  مبادئ 

يف  املزدوجة  املعايري  استخدام  وإدانة  الدولية، 

معالجة خطر اإلرهاب الدويل.

عىل  اإلرهاب  ملحاربة  املشرتك  التعاون  تعزيز   	

املتعددة  الدولية  النظم  ووفق  الثنايئ  املستوى 

األطراف.  

	 رضورة اتخاذ خطوات صارمة وذات مصداقية 

املأوى  تؤّمن  التي  اآلمنة  املالذات  عىل  للقضاء 

لإلرهابيني ونشاطهم.

يف  متطابقتني  تجربتني  الدولتان  تشكل   -  2

فاإلمارات  الثقافية،  والتعددية  السلمي  التعايش 

تضمن ألكرث من مئتي جنسية العيش عىل أراضيها 

يف أمن وسالم، والهند تحتضن عرشات املاليني من 

كيف  يؤكد  وهذا  واألعراق،  الديانات  مختلف 

التعايش  قيم  تحويل  يف  نجحتا  قد  الدولتني  أن 

والتمييز  التعصب  تنبذ  مامرسات  إىل  والتسامح 

وتعيل من شأن التفاهم والحوار والعيش املشرتك، 

لنزعات  التصدي  يف  فاعل  بدور  يسهم  وهذا 

ترصيحات  عربت  وقد  والراديكالية.  التطرف 

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

الهند  خالل مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية 

بوضوح،  املعنى  هذا  عن  املايض  فرباير  شهر  يف 

العربية  اإلمارات  دولة  أن  سموه  أكد  حينام 

      الشراكة اإلماراتية 
الهندية تعزز جهود 

األمن واالستقرار في 
المنطقة والعالم 
وتسهم في حل 

النزاعات والصراعات
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وتنمية  استقرار  قوتا  الهند  وجمهورية  املتحدة 

مهامً  دوراً  وتلعبان  والعامل،  املنطقة  يف  وتقدم 

التطرف  ومواجهة  السالم  أجل  من  العمل  يف 

اإلرث  إىل  ذلك  يف  مستندتني  والعنف  واإلرهاب 

عرب  وغاندي  زايد  التاريخيني  للزعيمني  الخالد 

الدعوة  يف  الراسخة  اإلنسانية  مبادئهام  استلهام 

ما  أنه  وأكد  والسالم.  والتعايش  التسامح  إىل 

إىل  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  اليوم،  العامل  أحوج 

إحياء هذا اإلرث واالستفادة منه يف ظل ما يعانيه 

التعصب  نزعات  وانتشار  وحروب  رصاعات  من 

مذهبية  اعتبارات  القامئة عىل  والغلو  والكراهية 

ودينية وطائفية وعرقية وغريها.

التحديات  مواجهة  يف  األمني  التعاون   -  3

بتبادل  يتعلق  فيام  سواء  املختلفة،  واملخاطر 

أجل  من  معاً  العمل  أو  االستخبارية،  املعلومات 

األموال  بتدفق  يختص  ما  يف  التحكم  تنظيم 

واتخاذ  القانونية،  غري  املالية  التدفقات  وتجريم 

اإلجراءات ضد األفراد واملنظامت التي تقف وراء 

كام  الدفاع.   مجاالت  العالقات يف  وتقوية  ذلك، 

يف  الوطني  األمن  مجالس  بني  األمني  الحوار  أن 

األمن  قضايا  مناقشة  عىل  يركز  والذي  البلدين، 

واألمن  البحري  واألمن  اإلرهاب  مكافحة  خاصة 

إنفاذ  مجاالت  يف  املشرتك  والتعاون  اإللكرتوين، 

القانون ومحاربة غسيل األموال وتهريب العمالت 

البرش  تهريب  ومكافحة  واملخدرات  املزيفة 

العابرة  املنظمة  والجرائم  الرشعية  غري  والهجرة 

للحدود، وهي جهود ال شك تسهم يف تعزيز األمن 

واالستقرار اإلقليمي.

خاتمة
إن متيز العالقات اإلماراتية -الهندية، وما تشكله 

من منوذج ناجح للرشاكات الثنائية بني الدول مل 

بأهمية  مشرتك  اقتناع  من  وإمنا  فراغ،  من  يأت 

إىل  ودفعها  تطويرها  ورضورة  العالقات،  هذه 

األمام باستمرار. يف الوقت ذاته، فإن هناك إدراك 

مشرتك لدى قياديت الدولتني بأهمية هذه الرشاكة، 

وما تنطوي عليه من مردود إيجايب للدولتني، عىل 

زخامً  تضيف  ناحية  من  فهي  مستوى،  من  أكرث 

للعالقات بني الدولتني، وتجعلها أكرث تطوراً لتأخذ 

يف االعتبار األبعاد الجديدة للعالقات بني الدول، 

والتكنولوجيا  والطاقة  واألمن  البيئة  كقضايا 

تدفع  التي  القضايا  من  وغريها  الفضاء،  وصناعة 

هذه  أن  كام  املشرتكة.  املصالح  تعزيز  اتجاه  يف 

الرشاكة من ناحية ثانية تعزز من الهامش املتاح 

الخارجي،  العامل  مع  التعامل  مجال  يف  للدولتني 

الضغوط  ومواجهة  املناورة  عىل  قدرتهام  وتقوي 

ومن  والدولية.  اإلقليمية  البيئتني  من  النابعة 

ناحية ثالثة فإن التزام الدولتني-خالل الزيارة التي 

جمهورية  وزراء  رئيس  مودي  ناريندرا  بها  قام 

الهند لإلمارت يف شهر فرباير 2018 بتعزيز أوجه 

قياديت  حرص  تؤكد  بينهام-إمنا  الشاملة  الرشاكة 

الثنائية؛  العالقات  مبسار  االرتقاء  عىل  الدولتني 

خدمة ملصالح شعبيهام، وضامناً ملستقبل األجيال 

القادمة، وهو نهج يعكس الوعي العميق بأهمية 

التخطيط للمستقبل، وإدراك مقتضيات العرص.

مبا  اإلماراتية-الهندية،  الرشاكة  فإن  وأخرياً، 

من  العديد  إزاء  الرؤى  يف  توافق  من  تتضمنه 

يف  أمني  وتعاون  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 

من  تعزز  املشرتكة،  واملخاطر  التحديات  مواجهة 

جهود األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل، وتسهم 

السلمية،  بالطرق  والرصاعات  النزاعات  حل  يف 

والتصّدي الحازم لقوى التطرف واإلرهاب، والعمل 

عىل خلق بيئة إقليمية وعاملية آمنة ومستقرة، مبا 

يدعم التنمية ملصلحة حارض الشعوب ومستقبلها 

يف العامل كله.

      تقدم العالقات 
اإلماراتية الهندية 
نموذجًا للعالقات 
الثنائية المتميزة 

القائمة على الشراكة 
االستراتيجية والتي 

تتجه بقوة وثقة نحو 
المستقبل 
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 »إبن العلقمي .. ُيبعث من جديد!«

موضوع هذا املقال يعكس عدة صور، منها إسقاطات لحوادث تاريخية عىل واقعنا املعارص، ويبني الخلل القائم 

يف الوضع الحايل وتشابهه مع تلك التي أدت يف بعضها إىل سقوط دول عرب التاريخ.

كان إبن العلقمي الرافيض وزيراً للمستعصم آخر الحكام العباسيني، عمل عىل نار هادئة للقضاء عىل الدولة حتى 

سقطت عىل يد هوالكو، ومن ضمن وسائله لتحقيق ذلك أنه أشار عىل الخليفة بترسيح أكرث الجند، بحجة تقليل 

النفقات، ففعل الخليفة ذلك وقلّل من الجند. فضعف بذلك الجيش، وبعدها كاتب ابن العلقمي الترت وأطمعهم 

يف البالد، فغزا هوالكو بغداد وقتل الخليفة وقىض عىل الدولة العباسية.

وما أشبه الليلة بالبارحة، فهاهم أحفاد إبن العلقمي اليوم يقولونها وبكل جرأة : لو ال إيران ملا سقطت كابول 

وبغداد، واألمر كام قالوا، فسقوط بغداد وكابول كان بسبب تآمرهم مع اليهود والنصارى وجلبهم للمستعمر، 

متاماً كام فعل إبن العلقمي. وصدق شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله وكأنه كان ينظر بعني الغيب وهو يقول : 

إذا صار لليهود دولة بالعراق وغريه تكون الرافضة من اعظم أعوانهم فهم دامئاً يوالون الكفار من املرشكني واليهود 

والنصارى ويعاونونهم عىل قتال املسلمني ومعاداتهم.

والقصة طويله، ولكن موضع الشاهد منها أن هناك ابن علقمي يف كل زمان، يأخذ صور وأشكال متعدده، فقد 

يكون مسؤوالً أو وزيراً أو حتى حاكم دولة جارة يستقوي بأعدائنا، ويطمعهم فينا.

رغم ذلك ال يزال بعضاً منا يثق بأبناء إبن العلقمي ويقربهم ويسند إليهم املناصب!! 

ولكن سنة الله يف خلقه أن تكون جولة الباطل ساعة، وجولة الحق إىل قيام الساعة، فمن نعم الله عزوجل علينا 

أن حبانا بحكام إستفادوا من التاريخ، ومل يغرتوا بأبناء ابن العلقمي ومشورتهم، فبدالً من تقليص عدد الجيش 

وإضعافه، عملوا عىل نقيضه. وقد جاء عىل لسان كبار املسؤولني يف الخليج ما يدفع بإتجاه تربير هذا التوجه، فقد 

رصح وزير خارجية اإلمارات عبد الله بن زايد مؤخراً خالل مؤمتر مشرتك مع نظريه املرصي أن املنطقة العربية 

التحديات والقول بأن  العرب. وأكد عىل رضورة مواجهة هذه  تواجه تحديات واحتامالت اعتداء من قبل غري 

االعتداء عىل األرايض العربية أو املصالح العربية أو التدّخل يف الشأن العريب متساٍو. وال تخرج ترصيحات بقية 

املسؤولني عن هذا النهج، األمر الذي يؤكد أن املرحلة القادمة تتطلب املزيد من الحذر واليقظة ومعهام املزيد 

من اإلستعدادات واألخذ بأسباب القوة، خاصة وأن املخاطر التي نواجهها اليوم قد أخذت منعطفاً جديداً بدخول 

قطر عىل خط أعداء األمة، ليعيدوا لنا قصة إبن العلقمي من جديد!! 

فزبدة القول أن قيام السعودية واإلمارات وبعض دول املنطقة برصد ميزانيات ضخمة ملسألة التسليح وتقوية 

بَاِط الَْخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِه َعْدوَّ اللِّه َوَعُدوَّكُْم  .. اآلية(،  ٍة َوِمن رِّ ن قُوَّ ا اْستَطَْعتُم مِّ واْ لَُهم مَّ جيوشها تأيت يف سياق )َوأَِعدُّ

وهذا أمر منطقي وحتمي إستعداداً لتلك اللحظة التي سيتحرك فيها إبن العلقمي وأتباعة. فأولياء أمورنا عىل ثقة 

تامة أن هناك أبناء علقمي كُرث، مندسني بيننا يتحينون الفرص للتآمر علينا مع األعداء. 

فأهمية الحفظ عىل األمن ال يقل عن بناء اإلنسان ذاته، وسائر ما يتعلق به.

يأخذون  التوجه لحامية مصالحنا والحفاظ عىل منجزاتنا ومكتسباتنا، وال  يأخذون علينا هذا  الذي  أولئك  وأما 

باألسباب، فهم غافلون أو يتغافلون عن سنن الله يف خلقه، التي لن تجد لها تبديال. ويقيناً أنهم سيستيقظون يوماً 

عىل طارق يدهمهم وهم يف غفلة معرضون.

بقلم : فاتن حمزة
كاتبة بحرينية



استراتيجيات82 2018أبريل555العدد

كيف تحولت مواقع التواصل االجتماعي إلى 
منصة لألخبار الزائفة؟

قصة  البارزة  الربيطانية  الصحف  بعض  نرشت  فقد 

كانت  فيام   ،1915 العام  يف  “الجلرسين”  مصنع 

الحرب مشتعلة يف قلب أوروبا ومناطق أخرى من 

العامل، وهي قصة ثبت الحقاً أنها ال تتمتع بأي قدر 

من املصداقية.

“شيفيلد  جامعة  من  كالرك  ديفيد  الدكتور  يقول 

التي  القصص  يف  يبحث  الذي  الربيطانية،  هاالم” 

شبكة  مع  مقابلة  يف  عام،   100 منذ  العامل  خدعت 

وميالد  الجثث  “مصنع  عنوان  تحت  يس”  يب  “يب 

األخبار الكاذبة”، إن الشائعات حول تجهيز الجثث 

يف أملانيا الستخراج “الجلرسين” كانت متداولة منذ 

عام 1915، لكن أياً من املصادر الرسمية مل يقدم دليالً 

واحداً عىل صحة هذه الواقعة. 

القصة عن صحيفة  الربيطانية  الصحف  نقلت  فقد 

أملانية، قال مراسلها إنه شعر بانبعاث روائح كريهة 

عندما مر بجوار أحد املصانع األملانية، مشرياً إىل أن 

تلك الرائحة رمبا كانت منبعثة من حيوانات كالبغال 

الصحافة  إىل  رسيعاً  انتقلت  القصة  لكن  والخيول. 

مدققة”،  “وقائع  باعتبارها  نرشتها  التي  الصينية، 

بعدما غريت مصدر الروائح الكريهة املفرتض، ليصبح 

ليسود  الحيوانات،  جثث  عن  عوضاً  برشية  جثثاً 

االعتقاد الجازم بأن األملان استخدموا الجثث البرشية 

الرأي  الذي استفز  يف تصنيع تلك املادة، وهو األمر 

العام يف الصني، ويرس للقادة اتخاذ القرار باالنضامم 

إىل الحرب.

ويف العام 1925، أكد السري أوسنت تشامربلني، يف بيان 

أن  )الربملان(،  الربيطاين  العموم  مجلس  أمام  ألقاه 

تلك القصة مل يكن لها أي أساس من الحقيقة، وهو 

االعرتاف الذي جاء متأخراً نحو عرش سنوات، كانت 

آخر  وعدد  الصني  يف  العام  الرأي  تحرف  بأن  كفيلة 

من البلدان، وتهيء ألصحاب الغرض الفرصة املواتية 

لتحقيق أهدافهم.

بيئة مواتية
عاملنا  يف  االجتامعي  التواصل  وسائط  نفوذ  تصاعد 

األخبار  مجال  يف  الرئيس  الالعب  لتصبح  املعارص، 

الزائفة، وبسبب ضعف القدرة عىل إخضاع املحتوى 

الذي يتم بثه عرب تلك الوسائط للتقييم، ظهر وجهها 

“مصنع  مالمح  يرسم  أنه  النقاد  رأى  الذي  الشائن، 

يسود اعتقاد واسع بين باحثين ومحللين مفاده أن أحد أسباب انخراط الصين في الحرب العالمية األولى لم يكن 
سوى “قصة خبرية مزيفة”، أشاعت أن ألمانيا تقيم مصنعًا الستخراج مادة “الجلسرين” من جثث القتلى. كانت 

تلك بداية مبكرة جدًا لمصطلح “األخبار الكاذبة” Fake News، وهو المصطلح الذي بات الحقًا عنوانًا للعام 2017، 
باعتباره أحد أكثر العوامل المؤثرة في صناعة التطورات السياسية واالجتماعية على مستوى العالم.

»مصنع أكاذيب« العالم 
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لألكاذيب”.

الشائعات  مألت  الوسائط،  تلك  دور  تضخم  فمع 

واألخبار غري الحقيقية صفحات التواصل االجتامعي 

وبعض املنصات اإلعالمية خالل السنوات املاضية، إىل 

الدرجة التي دفعت معجم “كولينز” للغة اإلنجليزية 

الختيار مفهوم “fake news”  أي “األخبار الكاذبة” 

كلمة العام يف 2017، بسبب انتشارها يف العديد من 

البلدان وزيادة تأثريها بدرجة كبرية.

لقد منحتنا وسائط التواصل االجتامعي مزايا فريدة، 

مطاوعة،  ورمبا  الفتاً،  عجزاً  أظهرت  ذلك  مع  لكنها 

لبث األكاذيب واألخبار املحرفة، بشكل زعزع اليقني 

العاملي يف صيغة األخبار ذاتها، ودفع جهات رسمية 

وبحثية مرموقة إىل اعتبار أن تلك األخبار جزء من 

“الحرب الهجينة” Hybrid Warfare، وخطر يهدد 

السلم واالستقرار العامليني.

تعطينا مواقع التواصل االجتامعي، التي يستخدمها 

املثل  “اإلنرتنت”  شبكة  مستخدمي  من   88% نحو 

األوضح عىل إمكانية تحول الفرص الكبرية إىل مخاطر 

جمة يف بعض األحيان، وهي اليوم متارس دوراً يف بث 

األكاذيب أسهل بكثري من هذا الذي لعبته الصحف 

الصينية قبل نحو قرن من الزمن.

التدخل في االنتخابات
مثة اتهامات جدية ميكن أن تؤثر يف السالمة القانونية 

التي جرت يف  الرئاسية األمريكية  لنتائج االنتخابات 

العام 2016، والتي وصل مبقتضاها ترمب إىل سدة 

السلطة يف بالده، وهي اتهامات تتعلق بدور رويس 

مفرتض يف تعزيز فرص الرئيس أمام منافسته وزيرة 

الخارجية السابقة هيالري كلينتون.

بصورة  اإلعالمي  باملجال  االتهامات  تلك  وتتعلق 

فيه  ازدهرت  الذي  امليدان  وخصوصاً  مبارشة، 

التواصل  وسائل  أي  وتفاعالته؛  ترمب  مساهامت 

االجتامعي.

ففي شهر فرباير من العام 2018 الجاري، أكد املحقق 

الخاص األمرييك روبرت مولر، يف الئحة اتهام رسمية، 

أن “وكالة روسية و13 مواطناً روسياً تدخلوا يف حملة 

االنتخابات األمريكية يف الفرتة من 2014 إىل 2016، 

دعم  استهدفت  األركان  متعددة  سياسة  إطار  يف 

ترمب وتشويه صورة منافسته هيالري كلينتون”.

تتحدث الئحة االتهام التي قدمها مولر، والتي جاءت 

باالنتخابات  لإلخالل  “مؤامرة  عن  صفحة،   37 يف 

حسابات  استخدموا  أشخاص  يد  عىل  األمريكية 

إلكرتونية زائفة لبث رسائل مثرية لالنقسام، وسافروا 

ونظموا  معلومات،  لجمع  املتحدة  الواليات  إىل 

مسريات سياسية متظاهرين بأنهم أمريكيون”.

تحقيقات  مع  اتسقت  التي  الالئحة،  وتفيد 

رسمية سابقة، وتقارير صحفية نرُشت يف 

وسائل إعالم معتربة، أن “وكالة أبحاث 

اإلنرتنت الروسية كان لديها هدف 

يف  االنقسام  لزرع  اسرتاتيجي 

النظام السيايس األمرييك، 

أجواء  يف  وخصوصاً 

التي  الرئاسية  االنتخابات 

جرت يف العام 2016”.

نتائج  بعيد  حد  إىل  االتهام  الئحة  وتعكس 

تقييم االستخبارات األمريكية )يس أي إيه(، يف يناير 

يف  تدخلت  “روسيا  أن  إىل  توصلت  والتي   ،2017

االنتخابات وأن هدفها تضمن يف نهاية األمر مساعدة 

ترمب”.

محاوالت للخروج من األزمة
بعدد  العامل،  يف  جمهورية”  “أكرب  بات  بعدما 

موقع  يواجه  مستخدم،  ملياري  فاق  مستخدمني 

تحديات  بوك”  “فيس  األشهر  االجتامعي  التواصل 

ورمبا  الشك عىل سمعته،  من  بظالل  تلقي  خطرية، 

تحد من مكانته، وتعوق تقدمه.

يف مطلع العام 2018، فاجأ “فيس بوك” مستخدميه 

املواد  انتخاب  إىل  مبقتضاه  يعمد  جديد،  بقرار 

مزود  أكرب  منه  والتي جعلت  يبثها،  التي  اإلخبارية 

بحيث  العامل،  من  كثرية  مناطق  يف  للبالغني  أخبار 

إعالم  وسائل  تنرشها  التي  لألخبار  أولوية  يعطي 

“ذات مصداقية”.

التي  التغريات  من  جملة  ضمن  الخطوة  هذه  تأيت 

يسعى “فيس بوك” إلحداثها تفادياً النتقادات 

صعيد  عىل  وخصوصاً  طالته،  حادة 

وحياديته  مصداقيته 

أخبار  كمعرض 

رئيس.

يد  ير

قع  ملو ا

إنه  أن يقول 

بالربح  يضحي 

يعود  إفساح الذي  جراء  عليه 

العروض  أمام  غري املجال  واألخبار  التجارية 

يف  يعرضه عىل جمهوره،  الذي  املحتوى  املدققة يف 

مقابل تعظيم العائد االجتامعي، يف محاولة لتقليل 

الضغوط املتصاعدة ضده.

لكن أكرث ما يديم الضغوط عىل “فيس بوك”، وغريه 

فيتعلق  الشهرية،  االجتامعي  التواصل  وسائل  من 

بتحولها، كام يقول نقاد، إىل منصات لبث األكاذيب 

واألخبار املضللة.

التحدي، وليس  ستكون الحاجة ماسة ملواجهة هذا 

لنقل  مصداقية  ذات  مؤسسات  اعتامد  من  أفضل 

األخبار عنها ملواجهته.

لكن ال يبدو أن هذا اإلجراء وحده سيمكن “فيس 

بوك” من الحد من األخبار الزائفة التي تبث عربه، 

وهو لينجح يف ذلك يف حاجة ماسة إىل تخصيص جزء 

أن  وإىل  ومراجعني،  مرشفني  لتوظيف  أرباحه  من 

يوازن بني رغبته يف النرش )إعالء لقيمة حرية الرأي 

والتعبري كام يقول(، وبني مقتضيات األمن والسالم.

كشف الزيف
ال يقترص شيوع ظاهرة األخبار الكاذبة عىل البلدان 

من  تعاين  التي  تلك  أو  الرصاعات،  يف  املنخرطة 

لكنها  املتفاقمة،  واالجتامعية  السياسية  املشكالت 

ترضب بلداناً تعرف أعىل معدالت التنمية واالستقرار، 

وتبتعد عن االنخراط يف الحروب والنزاعات، وتتصدر 

مؤرشات السعادة العاملية.

الدمناركية  اإلذاعة  هيئة  اضطرت  الدمنارك،  ففي 

      تصاعد نفوذ 
وسائط التواصل 
االجتماعي في 

عالمنا المعاصر لتصبح 
الالعب الرئيس في 
مجال األخبار الزائفة
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باسم  برنامج  تطوير  إىل  للدولة(  )اململوكة 

إنه مخصص  فيبي مقدمته  تقول ميت  “ديتكتور”، 

لكشف األخبار الزائفة، التي ترد عرب منصات التواصل 

االجتامعي خصوصاً، للحد من املخاطر الضخمة التي 

تنجم عن شيوعها.

يف مقابل امليزات الكبرية التي تتيحها مواقع التواصل 

االجتامعي ملستخدميها، خصوصاً عىل صعد الرسعة 

واإليجاز والبلورة وإمكانات البحث وقدرات التعبئة 

والتوجيه، مثة الكثري من السلبيات واالعتوارات؛ فتلك 

الوسائط ال تُخضع املحتوى الذي تبثه ألي شكل من 

تُلزم من يبث هذا  املراجعة، وال  أو  التقييم  أشكال 

املحتوى بأي قدر من االلتزام، سوى ما يقرره طوعاً 

التواصل  مواقع  األخبار عرب  نقل  يسهل جداً  لذاته. 

االجتامعي من دون أي قدر من التوثيق، ويندر جداً 

استخدامها منسوبة ألصحاب الحسابات التي تم بثها 

من خاللها، وكثرياً ما يتم نقلها باعتبارها “حقائق ال 

تقبل الدحض”، كام يسهل طبعاً أن يتنصل صاحب 

الذي  التقييم  أو  املعلومة  أو  الرأي  من  الحساب 

رسقته”،  متت  “الحساب  أن  بداعي  قليل  قبل  بثه 

حجم  ويزيد  األساس”،  يف  حساباً  ميتلك  “ال  أنه  أو 

الحروب  أوقات  يف  أثرها  ويتفاقم  االعتوارات،  تلك 

والنزاعات.

الحد من المخاطر
 ،2017 العام  يف  نرشت  مهمة،  بحثية  ورقة  تفيد 

الدورية  ـ  كوتريل«  ستديز  »سرتاتيجيك  دورية  يف 

االسرتاتيجية الصادرة عن القوات الجوية األمريكيةـ 

التوظيف  ذات  الدعائية  الحمالت  مروجي  أن 

التواصل  وسائط  استغالل  إىل  عمدوا  السيايس 

السياسية  األوضاع  الستهداف  بكثافة  االجتامعي 

األمريكية خالل السنوات القليلة املاضية. 

“التوجه  عنوان  تحت  جاءت  التي  الورقة  وترشح 

إطار حرب  االجتامعي يف  التواصل  السائد: شبكات 

تلك  “داعش”  استخدمت  كيف  املعلومات”، 

استهدفت  زائفة  أخبار  ترويج  أجل  من  الوسائط 

سمعة  وتلطيخ  مواجهتها،  عىل  القدرة  من  الحد 

للقتال يف صفوفها، كام  أعدائها، واستقطاب عنارص 

توضح كيف أن تلك اآلليات أمثرت نجاحات مبهرة، 

هذه  ضد  العاملية  الحملة  عىل  الضغوط  عززت 

مهام  جزءاً  الورقة  تخصص  كام  اإلرهابية.  الجامعة 

الستعراض “التكنيكات” التي استخدمها الروس من 

أجل التأثري يف مجريات السياسات العامة األمريكية، 

املرشحني  الحادة بني  باملنافسة  يتعلق  ما  وخصوصاً 

يف  كلينتون،  وهيالري  ترمب  دونالد  الرئاسيني 

الباحث ديفيد  الرئاسية األخرية. وأوضح  االنتخابات 

“واشنطن  صحيفة  يف  نرشها  مقالة  يف  دريل،  فون 

بوست” األمريكية، أن مثة منوذجاً الفتاً عىل هذا األمر 

حدث خالل مظاهرات نوفمرب 2015 داخل جامعة 

ميسوري، ذلك أن خالفاً حول مكافآت معاوين هيئة 

التدريس تفاقم وتحول إىل مزاعم حول وقوع أعامل 

متييز عنرصي واسعة النطاق داخل الحرم الجامعي. 

نرش  ميسوري”،  أجل  من  “صلوا  هاشتاج  وعرب 

حساب “عىل صلة بروسيا” صورة لشاب أمرييك من 

أصول أفريقية مصاب بكدمات وجراح مقتطعة من 

وكتب صاحب  باملوضوع،  له  عالقة  ال  خرب صحفي 

الحساب تعليقاً عىل الصورة: “رجال رشطة يشاركون 

لقد رضبوا  كالن(،  كلوكس  )كلو  لجامعة  مسرية  يف 

شقيقي األصغر! احذروا!”.

وبالطبع، فقد جرت إعادة نرش هذه الرسالة الكاذبة 

يف  الراغبون  الصحفيون  تكفل  كام  املرات،  آالف 

يف  نرشها  بإعادة  املثرية  القصص  عىل  الحصول 

وسائل اإلعالم الرصينة، وهو األمر الذي أصاب األمن 

يف  بشدة  وأثر  واضحة،  بأرضار  البالد  يف  املجتمعي 

سمعة الحكومة، والرشطة، والجامعة.

متر وسائط التواصل االجتامعي مبنعطف خطري ميكن 

أن يقوض مستقبلها، وليك تواجه هذا التحدي عليها 

أن تبذل جهداً كبرياً لتدقيق املحتوى اإلخباري الذي 

أكاذيب األلفية  يبث عربها، بحيث ال تكون مصنع 

الثالثة.

      تمر وسائط 
التواصل االجتماعي 

بمنعطف خطير يمكن 
أن يقوض مستقبلها 

ولكي تواجه هذا 
التحدي عليها أن تبذل 

جهدًا كبيرًا لتدقيق 
المحتوى اإلخباري
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يزداد أمننا اإلقليمي تعقيدًا 
وأهمية مع التغيرات المستمرة 

في هيكل القوة العالمي. 
ويتعين  على الخبراء االستراتيجيين 

المعاصرين اآلن أن يكونوا قادرين 
على إدارة تحديات استراتيجية 
متعددة. ولكي يقوم القادة 

االستراتيجيون بذلك بفاعلية، ال 
بد لهم من فهم أدوات القوة 
الوطنية والمهارة في تنفيذ 

االستراتيجيات بشكل فعال على 
حد سواء. 

قصرية  قامئة  املحللون  حدد  فقد  الحظ،  ولحسن 

فاعلية  من  تزيد  أن  ميكن  التي  األساسية  باملبادئ 

جميع القادة االسرتاتيجيني، ويصفها البعض مببادئ 

عىل  أيضاً  تنطبق  فهي  اليوم  عامل  يف  أما  الحرب، 

هذه  وتعّد  األخرى.  االسرتاتيجية  الوطنية  الجهود 

املفاهيم عنارص أساسية للنجاح عىل الساحة العاملية. 

أو  عقائد  أو  مبادئ  تطوير  بأن  البعض  يجادل  قد 

ميكن  االسرتاتيجيات  لتنفيذ  أخرى  وطنية  أساليب 

أن مينح الخصوم ميزة )إذا فهمها قادة آخرون( أو 

القادة  قام  )إذا  التنبؤ  إمكانية  إىل  يؤدي  أن  ميكن 

ثبتت  لكن  تفكري(.  دون  بتطبيقها  االسرتاتيجيون 

املشرتكة  املقاربات  هذه  ملثل  الجيد  الفهم  مزايا 

القومي  األمن  مفاصل  سائر  يف  القادة  قبل  من 

من هذه  روسيا  استفادت  وقد  التاريخ.  مدى  عىل 

الحيلولة دون  إىل  أدت  ، حيث  املشرتكة  املقاربات 

هزميتها عىل يد أملانيا عام 1942 فاستخدمتها لتحتل 

بريطانيا  وحققت  فقط،  سنوات  ثالث  بعد  برلني 

العظمى والواليات املتحدة نجاحاً مامثالً يف األزمات 

الحمالت  إىل  التمرد  مكافحة  بني  ما  تراوحت  التي 

اإلعالمية، والحظر االقتصادي وجهود بناء التحالفات.

مختلفة  أساسية  عنارص  الدول  من  العديد  حدد 

أن  عىل  يدل  وهذا  االسرتاتيجي،  النجاح  لتحقيق 

مقاربات  اتباع  إىل  أدى  والتاريخ  الثقافات  اختالف 

وطنية متميزة. ويوجد لدى كل من روسيا وفرنسا 

لوائح  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  والصني 

مختلفة من املبادئ تتالءم مع الظروف الخاصة لكل 

من هذه الدول. لكن مثة اتفاق واسع النطاق عىل 

مراراً  تظهر  التي  التالية،  االسرتاتيجية  املفاهيم  أن 

بقيمة  تتمتع  املختلفة،  الوطنية  العقائد  يف  وتكراراً 

دامئة لدى كل دولة:

	  حرية العمل – ويتحقق ذلك بالقدرة عىل الترصف 

الوطنية، عىل  املصالح  لتحقيق  املنشود  النحو  عىل 

الرغم من الجهود التي تبذلها الدول األخرى.

من  استباقي  نحو  عىل  بالعمل  وذلك   – املبادرة   	

أجل كسب ميزة، والحفاظ عىل الزخم، واالحتفاظ 

بحرية العمل.

	  األمن - بالحفاظ عىل بيئة توفر الحامية للقدرات 

والخدمات األساسية، يف الرب والبحر ويف الفضاء.

"تنفيذ االستراتيجية: المبادئ االستراتيجية األساسية"

بقلم : د. جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية

john.ballard@ndc.ac.ae

	 املفاجأة – من خالل االستخدام املدروس لخطط 

غري متوقعة لحرمان العدو من القدرة عىل التنبؤ.

الوطنية  للقوة  املتزامن  باالستخدام   – الرتكيز   	

العسكرية  والقوة  واملعلومات  )الدبلوماسية 

واالقتصاد ومصادر القوة األخرى( لتحقيق األهداف.

لوضع  الوطنية  للقوة  املرن  باالستخدام   - املناورة 

الخصم يف ظروف متنحك ميزة عليه.

خالل  من  وذلك  االسرتاتيجية:  الرباعة   - املرونة   	

التمتع بالحرية يف تغيري مقاربتك بسهولة ملواجهة 

الظروف الجديدة.

	 التعاون – بإقامة تحالفات وتقاسم الجهود لتحقيق 

األهداف املشرتكة، عندما تكون مفيدة.

لضامن  املوارد  تدفق  عىل  بالحفاظ   - االستدامة   	

حرية العمل االسرتاتيجية الوطنية عىل املدى البعيد.

ال يوجد متاثل تام بني أي عملني أو إجراءين دوليني، 

وبالتايل سيكون انطباق كل مبدأ من هذه املبادئ 

بشكل مختلف قليالً يف كل ظرف فريد مختلف عن 

اآلخر، ولكن إذا أخذناها ككل، فهي تتمتع جميعاً 

وإذا  الوطنية.  الجهود  أغلبية  إىل  بالنسبة  باألهمية 

ما تم استخدامها مع مراعاة الحكمة واملرونة عىل 

يف  النجاح.  لضامن  طريقة  أفضل  فهي  دائم،  نحو 

األشهر املقبلة سيتم استقصاء كل من هذه املبادئ 

مبزيد من التفصيل، مام يوفر لالسرتاتيجيني مجموعة 

أدوات جاهزة لضامن النجاح لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف املستقبل عىل الساحة العاملية.
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حرب الروايات ...  اإلبداع األدبي كسالح 
في يد األمم

حين نسمع مصطلح »حرب الروايات« ينصرف الذهن على الفور إلى الوصف المتناقض لواقعة واحدة على ألسنة 
ساسة في لحظة صراع ما. ولهذا نسمع دائما روايتين مختلفتين في كثير من األحيان، واحدة للسلطة وأخرى 
للمعارضة، وواحدة للشرطة وأخرى للمتظاهرين مثال، وواحدة للمنتصر وأخرى للمهزوم في الحروب، وواحدة 
للمستعًمر وأخرى للمستعًمر .. وهكذا. وفي أغلب المراحل كانت رواية السلطة مشبعة باألكاذيب، فإن وجدتم 

رئيسا أو وزيرا يتحدث، ويقسم بأن ما يقوله صدقن فاسمعوه بحذر، وانظروا جيدا إلى عينيه، قبل اإلنصات إلى 
صوته الغارق في المسكنة، أو الذي يتظاهر فيه بالشجاعة والقوة، وهو أضعف من ريشة في مهب الريح.

األستاذة  والروائية  الصحفية  الكاتبة  وحني سألتني 

الرتكيب »حرب  أو  التعبري  زينب عفيفي عن هذا 

الروايات« أىت إىل ذهني إمكانية أن نقلب املصطلح، 

كنوع من املشاكسة اللغوية، فيصري »رواية الحرب« 

وبالتايل نجد أنفسنا أمام مسار طوعي معتاد هادئ 

الحروب،  من  جعلت  التي  الروايات  إن  إذ  يسري، 

مبختلف درجاتها وأنواعها، مادة لها أصبحت كثرية 

وتراكمت عىل مدار الزمن لتشكل تيارا أدبيا صار 

البعض يطلق عليه »أدب الحرب« والذي ساح يف 

الشعر  مثل  الرواية  جانب  إىل  شتى  أدبية  ألوان 

والقصة واملرسحية، وصور املعاناة اإلنسانية وقت 

القتال، أو رسم مسار املعارك وأرخ لها، أو حاول أن 

وهكذا.  الهزمية،  وطأة  من  ويخفف  النرص،  ميجد 

والذي  املقاومة«  »أدب  بـ  سمي  ما  أيضا  وهناك 

املسلحة،  املقاومة  يف  ليحرصه  البعض  عند  ضاق 

كافة،  املقاومة  ألوان  ليشمل  آخرين  عن  واتسع 

سلمية ومدنية ونفسية.

حروب السرد الروائي
يف  املتداول  الحد  هذا  عند  يقف  مل  األمر  لكن 

بطرق  الوقائع  رواية  حول  السياسية  األدبيات 

املقاومة،  وأدب  الحرب  أدب  وال  متناقضة، 

أو  أمة،  تاريخ  متجد  التي  الكربى  الرسديات  وال 

تحيك حكايتها الوطنية، وتنعش ذاكرتها القومية، 

بقلم/ د. عمار علي حسن
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حديث  إىل  اآلن  تعداه  بل  هويتها،  عن  وتدافع 

التنافس  عن »حروب الرسد الروايئ« التي تعني 

والدول يف مجال  النرش  الكتاب ودور  بني  الحاد 

كتابة الرواية وإصدارها وتوزيعها، والقتال األشد 

أو  محلية  جائزة  عىل  حصولها  سبيل  يف  رضاوة 

أو دولية، يف سعار شديد، دخلت عليه  إقليمية 

أننا  حتى  آلياتها،  بكل  الرأساملية  السوق  قوى 

من  النرش هم  دور  أصحاب  أن  عن  نسمع  بتنا 

التنافس عىل الجوائز األدبية، وليست  يحسمون 

األديب  التاريخ  حتى  وال  للنص  الفنية  القيمة 

لصاحبه، ألن الجائزة وقتها ستؤدي إىل مزيد من 

يف  أكرث  أرباحا  يعني  ما  الفائزة،  الرواية  توزيع 

جيوب النارشين.

الروايات  مبدعي  مسألة  التنافس  فاق  وإن  أما 

ومن ينرش لهم ليصل إىل منافسة أو حتى رصاع 

املعنى  يجسد  بات  ما  فهذا  األمم  أو  الدول  بني 

وهو  الروايات«،  »حرب  الصطالح  الحقيقي 

التي  الثقافية«  »الحرب  تسمى  ما  ضمن  مسار 

الحاد حول  الهويات، والتنافس  هي فرع لرصاع 

حيازة املكانة، والنزال القوي بني األيديولوجيات 

التي تسعى إىل االنتشار والتغلغل، وكسب مزيد 

ملقوالتها  املتفهمني  حتى  أو  لها،  املخلصني  من 

وتصوراتها.

الحرب الثقافية
ومصطلح »الحرب الثقافية« مل يعد بجديد، السيام 

فرانسيس  اإلنجليزية  الكاتبة  كشفت  أن  بعد 

ستونر سوندرز يف كتابها »الحرب الحرب الباردة 

وعامل  األمريكية  املركزية  املخابرات  الثقافية: 

العربية   إىل  ترجمه  الذي  واآلداب«   الفنون 

إيه(   . آي  )يس.  عملت  كيف  الشايب  طلعت 

عام  انهار  الذي  السوفيتي،  االتحاد  حرمان  عىل 

االشرتاكية  نرش  يف  األدب  استغالل  من   ،1991

االشرتاكية«  »الواقعية  كتابات  العامل، يف ظل  عرب 

يتبني،  مضمونها  كان  التي  الفجة«  و«الواقعية 

الرصاع  حول  التصورات  متفاوتة،  بدرجات 

الطبقي وفائض القيمة واستغالل الطبقة العاملة 

هذا  تم  وقد  ظامليها.  وجه  يف  توحدها  ورضورة 

عن  تنزع  التي  والفنية  األدبية  األعامل  بتشجيع 

االنتصار  أو  معينة  قيم  نرش  يف  دور  أي  األدب  

لتوجهات اجتامعية وسياسية محددة، ولو بطرق 

غري مبارشة. وقد تورط يف هذا اللعبة أدباء كبار 

مثل آرثر ميللر وأرنست همنجواي وأندريه مالرو 

وإلربتو موارفيا وإيتالو كالفينو، بل تورط فنانون 

مثل تشاريل شابلن ومارلون براندو وغريهام، دون 

دراية منهم يف هذه اللعبة، التي امتدت أيضا إىل 

فانساقوا  كبار  أدباء  إليها  وجذبت  العريب  العامل 

وراءها أو انخرطوا فيها عن غري قصد منهم.

حرب الروايات
هذه  يتعلق  الروايات  لحرب  آخر  وجه  وهناك 

املرة بتقليد عريب قديم، إذ إن كل قبيلة كانت 

تنجبهم،  الذين  الفطاحل  الشعراء  بعدد  تفخر 

       الروايات التي 
جعلت من الحروب، 

بمختلف درجاتها 
وأنواعها، مادة لها 

أصبحت كثيرة وتراكمت 
على مدار الزمن 

لتشكل تيارا أدبيا صار 
البعض يطلق عليه 

»أدب الحرب«
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حيازتها  وأسباب  قوتها،  ركائز  من  هذا  وتعترب 

القبائل، واآلن وصلنا إىل أن  ملكانة متقدمة بني 

صارت  أن  بعد  روائييها،  بعدد  تفخر  دولة  كل 

واألشد  انتشار  األعىل  األديب  النوع  هي  الرواية 

الحديثة«  الدنيا  »شعر  هي  باتت  أو  تأثريا، 

حسب تعبري نجيب محفوظ. حتى أننا وجدنا أن 

الرواية أصبحت تدخل يف الحديث عن »املركز« 

إعادة  يف  العريب،  املستوى  عىل  و«األطراف« 

لصياغة األسئلة القدمية يف الثقافة العربية عمن 

يكتب؟  ومن ينرش؟ ومن يقرأ؟، والذي اختلفت 

فيه اآلراء والروايات.

كبار الكتاب
عىل  دوليا  يجري  عربيا،  حادث  هو  وما   

الرتجمة،  حركة  اتساع  مع  السيام  أوسع،  نطاق 

قوة  مصدر  الكبار  الكتاب  بعض  جعلت  التي 

وأعاملهم  أسامؤهم  تُستدعى  لبالدهم،  ناعمة 

اسم  استدعاء  لحظة  يف  الذاكرة  من  األدبية 

باالستدعاء  يقومون  كان من  لو  بلدهم. وحتى 

العبي  بذيوع  الروائيني  صيت  قيس  إذ  قلة، 

يف  تساهم  مؤثرة،  قلة  فإنها  واملمثلني،  الكرة 

األذهان  يف  الصور  وصناعة  العام،  الرأي  قيادة 

واملخيالت، وكذلك صناعة النجوم، أو عىل األقل 

تدشني أسامء وأفكار وتعميدها.

مفكرين الحرب
عىل  لألدب  العرب  املفكرين  بعض  نظر  وقد    

أنه وسيلة مهمة؛ لبعث الروح القومية، والحفاظ 

عليها. لذا نجد أن مفكرا قوميا كبريا، مثل ساطع 

اللغة  »يف  املهم  كتابه  ثنايا  يف  يطالب  الحرصي، 

واألدب وعالقتهام بالقومية«  األدباء بأن يتحملوا 

مسؤوليتهم تجاه املجتمع، ويؤمنوا بوحدة األمة 

وراء  يندفعوا  أو  اإلقليمية  لنوازع  يستسلموا  وال 

فكرة العاملية، ويجندوا إنتاجهم األديب يف خدمة 

املنتوجات  الحرصي  وشبه  العربية.  القومية 

ببعض  االجتامعي  تأثريها  حيث  من  األدبية 

املصنوعات املادية، ورأى أن من األدب ما يعمل 

عمل أسلحة الحرب والنضال، ومنه ما يعمل عمل 

آالت الحرث، ومنه ما يعمل عمل أدوات الزينة، 

ألن  العرب  األدباء  ودعا  واألساور،  القالئد  مثل 

األمة،  أعداء  مواجهة  يف  أسلحة  كتاباتهم  تكون 

ومحاريث تساهم يف زيادة إنتاجها وتقدمها.

ومن  محمود،  أمر  الثقافة  مجال  يف  التنافس  إن 

لكن  املتحققني،  بكتابها  تفخر  أن  دولة  كل  حق 

املنافسة املرشوعة والطبيعية  املذموم هو تحول 

والطوعية إىل رصاع ضار أو حرب حقيقية، يكون 

والدعاية  للخصوم،  الكيد  مباحا،  فيها  يشء  كل 

شأن  من  والحط  الفاضحة،  واملبالغات  السوداء، 

املنافس، أو التدخل يف توزيع الجوائز، أو استغالل 

يستحق  ال  ما  عىل  الضوء  تسليط  يف  املال  وفرة 

االلتفات إليه.

       »أدب المقاومة« 
والذي ضاق عند 

البعض ليحصره 
في المقاومة 

المسلحة، واتسع عن 
آخرين ليشمل ألوان 

المقاومة كافة، 
سلمية ومدنية 

ونفسية.
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من السهل تشتيت االنتباه عن 
التفكير االستراتيجي، لذا دعونا 

نركز هنا على العتاصر األساسية 
لهذا التفكير. وتعّرف االستراتيجية 

بأنها عملية نربط فيها بين الغايات 
والطرق والوسائل على مستويات 

مختلفة من النشاط. ونحن نفعل 
ذلك استشرافًا للتهديدات والفرص 

والتحديات.

فالغايات هي األهداف أو األغراض، وميكن أن تشمل 

بالعنف.،  املصحوب  التطرف  دحر  عليها:  األمثلة 

الهجامت  ومنع  االقتصادي،  النمو  يف  والتنويع 

الكارثية، ومكافحة التمرد.

أما الطرق فتشمل الطرق التي نستخدم فيها املوارد 

بأنها  توصف  ما  وغالباً  الغايات،  هذه  لتحقيق 

املقاربات تجاه االسرتاتيجية، وبالتايل فهي يف الغالب 

يتعلق  وفيام  االسرتاتيجية.  بها  تسمى  أو  تعرف  ما 

الطرق ميكن أن  أمثلة  بالنهايات املذكورة آنفاً، فإن 

تكون مبارشة أو غري مبارشة، وقامئة عىل املعرفة أو 

قامئة عىل الطاقة، وطريقة التدمري املؤكد أو االستجابة 

املرنة، وتتمحور حول السكان أو تستهدف العدو.

وفيام يتعلق بالوسائل فهي املوارد التي نستخدمها، 

والتي يجب أن يتناسب تنوعها مع الطرق والغايات. 

بالطرق  يتعلق  فيام  األمثلة  تشمل  أن  وميكن 

والغايات املذكورة سابقاً: الرشطة، والرتبويني، والقادة 

املدنيني، واملنافسة املالية، والعاملة املاهرة، ومتعدي 

املخاطر،  يتحملون  الذين  الريادية  املرشوعات 

والقوات العسكرية، ومحليل املعلومات االستخياراتية، 

والدبلوماسية العامة، واملحاكم املوثوق بها.

دراسة  من  لنا  بد  فال  املرونة،  تعزيز  أردنا  وإذا 

والطرق  الغايات  فيها  تكون  قد  التي  االحتامالت 

تصنيف  من  بدالً  والتغيري،  للتبادل  قابلة  والوسائل 

يشء ما بشكل حرصي كهدف أو طريقة أو وسيلة. 

ومن الصعب القيام بذلك إذا كنا منظمني أو مربمجني 

معينة.  بطريقة  إدارتها  أو  االسرتاتيجية  لتأطري 

وملحاربة هذا االتجاه، ميكن التفكري بإحدى الغايات 

االقتصادي«  النمو  »تنويع  وهي  أعاله،  املذكورة 

)مثل:  ذاتها  قيمة يف حد  ذات  غاية  إما:  باعتباره   ،

التنوع جيد(، أو أنه طرق مختلفة )مثل، مدى تنوعها 

ويف أي القطاعات؟(، وكوسيلة لتحقيق غايات أخرى 

)مثل تقليل االعتامد(.

يف الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لتعزيز مشاركة 

نحتاج  فإننا  لالسرتاتيجية،  املشرتكة  العامة  املفاهيم 

نفاجأ  أن  خشية  مختلف  بشكل  التفكري  إىل  أيًضا 

والطرق  للغايات  جديد  من  الخصم  ترتيب  بإعادة 

والوسائل. عىل سبيل املثال، نتيجة لالعتقاد السائد 

من أساسيات التفكير االستراتيجي

د. توماس أ. دروهان
القائد المساعد للشؤون األكاديمية

عميد كلية الدفاع الوطني
اإلمارات العربية المتحدة

thomas.drohan@ndc.ac.ae

عىل نطاق واسع مبا أكده كالوزفيتز من أن الحرب 

هي استمرار للسياسة، قد ينظر بعض االسرتاتيجيني 

للحرب.  النهائية  الغاية  باعتبارها  السياسة  إىل  دامئًا 

تكون  أن  ميكن  الحرب  أن  الفئات  بعض  ترى  لكن 

تكون  أن  ميكن  أو  االقتصادية.  لألولوية  استمرارًا 

الرئيسية  وسيلتها  اجتامعية  لحرب  وسيلة  السياسة 

حادث  بشأن  ماذا  وإنشاؤها.  العالقات  تدمري  هي 

االفرتاضية  الشبكات  يدمر  اإلنرتنت  عرب  إلكرتوين 

للعالقات، ويخفض مستويات املعيشة، ويحرم الناس 

من الرضوريات األساسية؟ ال يتناسب هذا الهجوم مع 

التوقع بأن تكون الحرب عنيفة، ولذلك فنحن بحاجة 

إىل التفكري خارج نطاق غاياتنا وطرقنا ووسائلنا.

الطرق  مختلف  بتنظيم  الشاملة  الحملة  تقوم 

والوسائل لتحقيق غايات اسرتاتيجية، حيث نخطط 

بشكل أسايس ألنشطة مختلفة تهدف إليجاد ظروف 

التشغيلية  املقاربة  أما  األهداف.  تحقيق  إىل  تؤدي 

فتتضمن وصف الظروف املطلوبة وخطوط النشاط 

أو  الظروف  وصف  وميكن  نشوئها.  يف  تسهم  التي 

النهائية  الغايات  أو  األوضاع  بأنها  املطلوبة  األحوال 

املحافظة  أن  أوالهام،  مهمتني،  مبيزتني  تتصف  التي 

ديناميكية  عملية  الواقع  يف  هي  نهايئ  وضع  عىل 

الظروف  توفر  أن  وثانيهام،  مختلفة،  موارد  تتطلب 

يف  الجديدة  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

ترتيب  إلعادة  الفاعلة فرصاً  للجهات  النهايئ  الوضع 

اسرتاتيجياتها.

فإننا  تنافسية  اسرتاتيجية  لدينا  تكون  أن  أردنا  إذا 

الغايات  بني  الدائم  التفاعل  يف  التفكري  إىل  نحتاج 

يف  األساسيات  هذه  وضع  ومع  والوسائل.  والطرق 

اسرتاتيجية  التالية  املقالة  تتضمن  سوف  االعتبار، 

التأثريات املشرتكة.
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مدرسة زايد األخالقية في العالقات الدولية

الدول  عىل  املايض  يف  النهج  هذا  انطبق  وقد 

الرأساملية االستعامرية التي تنتمي يف أغلبها إىل 

إىل  الدول  هذه  نهج  واستمر  الغريب.  املعسكر 

اليوم، لكن بدرجة أقل حدة ووضوحاً.

أما املدرسة املثالية، فتقوم عىل أساس عقدي أو 

القدرات  جميع  تسخري  إىل  وتهدف  أيديولوجي، 

واإلمكانات الوطنية من أجل توسيع رقعة الدول 

توسيع  بهدف  نفسها  باأليديولوجية  تؤمن  التي 

نفوذها وتحقيق مصالحها. وقد انطبق هذا النهج 

التي  الشيوعية واالشرتاكية  الدول  املايض عىل  يف 

تنتمي إىل املعسكر الرشقي. 

مرة  فشلها  أثبتت  قد  املدرسة  هذه  أن  ورغم 

وراء هذه  تتسرت  اليوم  إيران  أن  إال  األخرى،  تلو 

فهي  اهتامم،  بكل  لتطبيقها  وتسعى  النظرية، 

لتصدير  تسعى  عقدية  دولة  الظاهر  يف  تبدو 

واملذهبية  األيديولوجية  رقعتها  وتوسيع  ثورتها، 

القوة واإلكراه، إال أن غايتها  من خالل استخدام 

اإلمرباطورية  إلحياء  سعيها  يف  تكمن  الحقيقية 

أياً كانت حقيقتها،  الفارسية البائدة، ولكن حتامً 

فسيكون مصريها إىل الفشل.

يف  فتتلخص  املتحررة،  أو  الليربالية  املدرسة  أما 

أسلوب  وفق  الدول  بني  العالقات  إلنشاء  سعيها 

بينهم  فيام  التفاوض  يف  األعامل  ورجال  التجار 

األرباح  لتحقيق  والتعاون  الصفقات  إلبرام 

واملصالح املشرتكة، وقد أصبح هذا األسلوب سمة 

العالقات الدولية يف عرص العوملة اليوم، فهو األكرث 

الدولية وبني كثري من  وتداواًل يف املحافل  شيوعاً 

واألقل  النامية  الدول  خاصة  عالقاتها،  يف  الدول 

قوة وتأثرياً يف املرسح الدويل.

الدولة الناجحة
هذه  خالل  من  باإلمكان،  فإنه  يكن  ومهام 

النظريات، تصنيف الدول وفهم سياساتها وأسلوب 

الناجحة  الدول  تبقى  النهاية  يف  لكن  تعاملها، 

من  تتمكن  التي  هي  املستقبل-  ويف  -اليوم 

تحقيق مصالحها وضامن أمنها واستقرارها وتأمني 

يف  الخوض  عن  بعيداً  وإسعاده  شعبها  حاجات 

الخشنة  القوة  الحاجة الستخدام  ودون  الحروب 

يف تعاملها مع الدول األخرى، بل باستخدام قوة 

وفق  اإلنسانية  والقيم  الحميدة  واألخالق  الخري 

الدبلوماسية الذكية والقوة الناعمة.

ثم  أوالً  تعاىل  الله  وبفضل  املنطلق،  هذا  ومن 

برؤية وحكمة القيادة الرشيدة، فقد حققت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة نجاحاً غري مسبوق عىل 

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الصعد  كافة 

واإلنسانية والثقافية، وتبوأت الدولة مكانة بارزة 

يف املرسح الدويل، ونجحت يف التعامل مع شتى 

النظرية  أو  املدرسة  النظر عن  بغض  العامل  دول 

من المعلوم أن هناَك مدارس فكرية ونظريات مختلفة تحكم العالقات الدولية، ومن أبرزها: المدرسة الواقعية 
أو البراغماتية، وهي القائمة على أساس قياس المصالح الوطنية باإلمكانات والقدرات، وبالتالي تسعى لتسخير 

جميع أدوات القوة في سبيل تحقيق مصالحها انطالقًا من مبدأ »الغاية تبرر الوسيلة«. 
عمر أحمد البيطار
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التي تنتمي إليها هذه الدول. لقد أرىس املغفور 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل،  الله  بإذن  له، 

نهيان مؤسس الدولة وباين نهضتها قواعد ومالمح 

املستوى  عىل  سواء  الفريدة،  اإلماراتية  السياسة 

املحيل أو اإلقليمي أو الدويل، األمر الذي يدعونا 

النجاح  هذا  ومعطيات  أسباب  عند  للتوقف 

املتميز، والتأمل يف املدرسة والنظرية التي أرساها 

زايد، رحمه الله، يف الساحة الدولية، وعىل صعيد 

سواء  العامل،  دول  مبختلف  اإلمارات  عالقات 

أكانت كبرية أم صغرية، قوية أم ضعيفة، غنية أم 

فقرية. وبالرغم من املرحلة العصيبة التي شهدتها 

ملفردات  املتسارعة  واملتغريات  الدولية  الساحة 

العالقات الدولية وأسس السياسة العاملية كنتيجة 

لألزمات والحروب املتتالية التي شهدها العامل منذ 

تأسيس الدولة وانضاممها إىل األمم املتحدة قبل 

التي  التحديات  خمسة وأربعني عاماً، إىل جانب 

أفرزتها العوملة ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة 

والطفرة الرقمية واملعلوماتية التي نشهدها اليوم، 

الدولية  تتقدم يف عالقاتها  اإلمارات ظلت  أن  إال 

بثقة وسط أمواج من االضطرابات إىل أن بلغت 

مراتب متقدمة، علامً بأن القيادة الرشيدة اليوم، 

وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يؤيده أخوه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

ديب رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

وإخوانهام  الله،  حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل 

السمو حكام اإلمارات، يواصلون مسرية  أصحاب 

عالقات  يف  القويم  األخالقي  ونهجه  الطيبة  زايد 

بقوة  الله  عىل  معتمدين  العامل،  بدول  اإلمارات 

واالحرتام.  املحبة  وسحر  األخالق  وثروة  الخري 

من  مبزيد  األخالقية  زايد  مدرسة  تبرشنا  وهكذا 

النجاح والتقدم والتألق بل أصبحت هذه املدرسة 

منوذجاً تحتذي به العديد من دول العامل.

النهج السياسي
النهج  مالمح  أبرز  أن  نجد  رسيعة،  وبقراءة 

مختلف  مع  اإلمارات  به  تتعامل  الذي  السيايس 

دول العامل يتسم باملعايري األخالقية الراسخة والتي 

أثبتت جدواها يف تطوير عالقات اإلمارات بدول 

اإلنسانية  بالقيّم  االلتزام  قوامها  إن  حيث  العامل، 

الحميدة،  باألخالق  والتعامل  والرحمة  النبيلة 

واإلنصاف..  والعدل  واألمانة  الصدق  ذلك  يف  مبا 

والحضارات  الثقافات  كافة  االنفتاح عىل  وسمتها 

األرض.  شعوب  مع  والتسامح  والتعايش  البرشية 

من  الناس  ومحبة  احرتام  ذلك  كل  أكسبها  وقد 

املصداقية  إىل جانب  واألجناس،  األعراق  مختلف 

وعماًل،  قواًل  األخرى  والحكومات  القيادات  لدى 

ومرموقة،  بارزة  دولية  مبكانة  اإلمارات  فحظيت 

وأصبح لها ثقل يف املحافل الدولية ووجودها يلقى 

ترحاباً واستحساناً، كام أصبحت كلمتها مسموعة 

اإلمارات  استطاعت  وهكذا  سديداً،  رأيها  ويعترب 

التعامل مع جميع الدول األخرى بغض النظر عن 

األسلوب أو النظرية التي تتبناها هذه الدول، دون 

أن تحيد اإلمارات عن نهج زايد األخالقي.

وهكذا فقد أسست اإلمارات لنفسها مدرسة زايد 

األخالقية يف العالقات الدولية، إمياناً من املؤسس، 

من  خلقناكم  »إنا  تعاىل:  الله  بقول  الله،  رحمه 

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 

أكرمكم عند الله أتقاكم«.

اإلماراتية  الخارجية  للسياسة  أعمَق  وبتفحٍص 
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املميزات  أدركت  الرشيدة  القيادة  أن  نرى  اليوم 

ذلك  يف  مبا  الدولة،  عليها  تقوم  التي  واملقومات 

موقعها االسرتاتيجي ومواردها الطبيعية وإمكاناتها 

وثقافتها وتراثها األصيل، فوضعت الخطط للنهوض 

لبناء  فيه  سعت  الذي  ذاته  الوقت  يف  بالدولة 

لطموحها  يكون  أن  دون  العامل  بدول  عالقاتها 

لتحقيق  اإلمارات  سعت  وهكذا  حدود.  أو  سقف 

بدول  عالقاتها  خالل  من  االسرتاتيجية  مصالحها 

ذلك  يف  مبا  راسخة،  أخالقية  أسس  عىل  العامل 

سيادتها  عىل  واملحافظة  واستقرارها،  أمنها  ضامن 

النهج  وفق  شعبها  احتياجات  وتأمني  واستقاللها، 

االلتزام  خالل  ومن  الله،  رحمه  زايد  أرساه  الذي 

الدولية،  والقوانني  املتحدة  األمم  وميثاق  مببادئ 

واحرتام سيادة الدول واستقاللها وعدم التدخل يف 

شؤونها الداخلية، إىل جانب بناء الصداقات الدولية 

والرشاكات االسرتاتيجية مع شتى دول العامل لتحقيق 

عىل  ذلك  يكون  أن  دون  لكن  املشرتكة،  املصالح 

األخالقية  املبادئ  عن  بالحياد  أو  اآلخرين  حساب 

التي انتهجتها الدولة بأي حال من األحوال.

كام تويل اإلمارات أهمية خاصة الستتباب األمن 

واالستقرار يف العامل، وتحقيق التوازن يف العالقات 

الحق  جانب  إىل  الوقوف  خالل  من  الدولية 

والعدل، وتؤمن برضورة حل جميع الخالفات بني 

الحوار.  طريق  وعن  السلمية  باألساليب  الدول 

ومن هذا املنطلق نرى أن الدبلوماسية اإلماراتية 

تتميز بالحنكة والذكاء واملرونة وتتحىل باالنفتاح 

قيم  جدارة-  -بكل  تعكس  وهي  واملصداقية، 

الدولة اإلنسانية والقامئة عىل التسامح والتعايش 

دفع  سبيل  يف  الدويل  للتعاون  والسعي  السلمي 

عجلة التقدم إىل األمام وتحقيق النمو واالزدهار 

العاملي وتحقيق الكسب املشرتك.

القوة الناعمة
إن األدلة العملية عىل استمرار نجاح مدرسة زايد 

الخري متنوعة، ومنها تأسيس مجلس القوة الناعمة 

يف الدولة الذي يعكس طبيعة مدرسة زايد األخالقية 

يف العالقات الدولية والتي تسعى لتحقيق مصالح 

الدولة بقوة الخري واألخالق. إن هذا املجلس مكون 

من حكامء يفهمون رس العالقات اإلنسانية الناجحة 

يُبنى  كيف  ويعرفون  التاريخ  دروس  ويستوعبون 

قواعده صلبة  البياض،  ناصع  ومجد  تاريخ  للدولة 

املجلس  فهذا  ومتينة،  ممتدة  العامل  مع  وجسوره 

يؤمن بأنه ميكن تحقيق املعجزات من خالل قوة 

والرش  العنف  عن  بعيداً  والتفاهم،  واملحبة  الخري 

والخبث والخداع، كام يدرك أن ما يغتصب بالقوة 

ال يدوم للمغتصب بل يكون غصة يف حلقه تخنقه، 

ولطاملا كان وراء الحق مطالب خرّي وحكيم يؤمن 

بأن الحق باٍق ومسرتٌد مهام طال الزمن، فإن جزر 

لسيادتها يف وقت قريب،  الثالث سرتجع  اإلمارات 

بإذن الله.

التسامح والسعادة
ومن األمثلة األخرى عىل نجاح مدرسة زايد الخري، 

للتسامح  ووزير  الدويل  للتعاون  وزير  وجود 

التي  اإلنسانية  املساعدات  إن  للسعادة.  ووزير 

العامل  وشعوب  دول  لشتى  اإلمارات  تقدمها 

وإغاثة امللهوفني واملنكوبني واملترضرين ال حرص 

الرشيدة  اإلماراتية  القيادة  يف  متأصلة  وهي  لها، 

الخري  لعمل  حبهم  من  وتنبع  األصيل،  وشعبها 

لوجه الله، وتعتربها اإلمارات واجباً إنسانياً ال منًة 

من أحد عىل آخر.

منارة للخير
جعلت  التي  الخري  زايد  مدرسة  أجمل  فام 

حب  وعمقت  للخري،  منارة  اإلمارات  دولة  من 

اإلماراتيني يف قلوب شعوب العامل فأصبحوا يلقون 

ترحاباً يف جميع أنحاء العامل. أال يكفي داللة عىل 

الحصول  الدولة من رضورة  أبناء  يُعَفى  أن  ذلك 

عىل تأشرية مسبقة لدخول دول االتحاد األورويب، 

وكذلك أن يكون مواطنو اإلمارات من أوائل دول 

اإلعفاء  الصني  متنحهم  الذين  األوسط  الرشق 

إىل جانب دول  أراضيها،  إىل  الدخول  تأشرية  من 

من  اإلمارات  جواز  ليصبح  العامل،  حول  عديدة 

أقوى جوازات العامل.

أرضها  عىل  الدولة  تستضيف  آخراً،  وليس  وأخرياً 

برشاً من أكرث من مائتي دولة يعيشون ويعملون 

فيها بأمن وأمان، وحقوقهم مكفولة وفقاً للقانون، 

وهم سعداء فيها حيث يعتربون اإلمارات وطنهم 

وهم  بالدهم،  لدى  سفراءها  فأصبحوا  الثاين، 

يريدون الخري لإلمارات ويحبون لها األمن والسالم 

الذي  نفسه  بالقدر  واالزدهار،  والتقدم  والنامء 

يريدونه لبالدهم. الحمد لله والفضل لله الذي ألهم 

قيادتنا الرشيدة لتتبوأ اإلمارات مكانة متقدمة بني 

األمم، فرحمة الله عىل زايد الخري مؤسس الدولة 

وباين نهضتها عىل أسس الخري الحقيقي والتقوى، 

فبارك الله يف اإلمارات وحفظها.

       نهج اإلمارات 
اكسبها احترام 

الشعوب ومحبتها 
إلى جانب المصداقية 

لدى الحكومات
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مهما حاولت فمن المستحيل 
ات،  وجود سالم دائم دون خضَّ

وعدالة مطلقة دون شيء من 
ظلم  وإن  كان غير مقصود، 
وسعادة عامة ألن أسبابها 

كبصمات األصابع لكل إنسان 
مذهب سعادة خاص به، سواء 

على مستوى البيوت واألسر، أو 
على مستوى الدول، فالبيوت في 
أي مكان من العالم كلها معرضة 

لعوامل التغيير، والنكد، واأللم، 
وسوء الفهم، والمشاكل.

 ورغم ذلك هناك بيوت صامدة ومتامسكة 

تفككت  أخرى  وبيوت  جيل،  بعد  جيالً 

حول  الدول  عىل  يرسي  وهذا  وضاعت، 

العامل، وعىل مر التاريخ، يوجد دوٌل ممزقة، 

تسحقها الحروب، وأخرى يف الطريق لنفس 

املصري، بينام يوجد دوٌل صامدة رغم خطط 

الخونة، ورغم املحاوالت التي ال تنام وال تهدأ 

اعتقد  جديدة،  لرضبة  التجهيز  حال  يف  إال 

أن الرس ليس فقط يف قوتها االقتصادية، أو 

أعمق  إمنا  القتالية،  القوة  أو  األمنية،  القوة 

العاطفة  يف  تكون  الجامعة  صمود  أرسار 

مهام  والعلن،  الرس  يف  فّعالة  ألنها  الوطنية، 

قلعة  أم  كان  رصيفاً  الوطن،  أحوال  كانت 

عن  النظر  بغض  الوطنية  العاطفة  مهيبة، 

الدين أو املذهب، تخلق شعوباً من الجنود، 

شعوب  والتضحية،  للفداء،  مرشعة  بشهية 

تقبل  ال  شخيص،  محمل  عىل  الوطن  تأخذ 

عليه الخطأ، وال اإلهانة، تؤمن بأنه الرشف، 

فاإلنسان  والروح،  والكرامة،  والعزة،  واملال، 

حتى  يشء،  كل  عىل  وطنه  يقدم  الوطني 

يعيشه،  الذي  الوفاء  من  ينال  ال  اإلحباط 

مهام كانت األوضاع مقلقة، أو مرتدية، فإنه 

قبل  العرثة  يف  يكون  الوطن  أن حب  يؤمن 

القفزة، يف املرض والصحة، يف اليرس والعرس، 

الشجاعة،  حٌب حني يستقر فيه، فإنه يضخ 

يجعله  حٌب  مهابة،  دون  واإلقدام  والصرب 

يرفض أي إغراء يهدد وطنه.

األوطان،  انهيار  كيفية  عن  سألت  إن  لذا 

الخيانة  فإنها كانت ألسباب شتى، وأعظمها 

يعرفوا  مل  الذين  األبناء  بسبب  الداخل،  من 

يسهل  لذا  طعم،  أي  الوطنية  للعاطفة 

خونة،  إىل  تحويلهم  ويسهل  ذممهم،  رشاء 

وبقليل من التمعن، سنعرف أن األعداء حني 

من  املرشوع  يبدأ  ما،  وطن  عىل  يخططون 

أسرار الصمود

بقلم : أمل بنت فهد
كاتبة سعودية

خالل الحلقة األضعف، من املحبطني الذين 

الجميع،  مسؤولية  الوطن  أن  يعرفون  ال 

عىل  قامئة  الحياة  وأن  وشعباً،  حكومة 

االختيار، وأن اختياراتك تحدد مصريك، مهام 

تدخلت الظروف، والصعوبات، كان اختيارك 

مسؤول عن حالك، ومستقبلك.

الوطنية،  العاطفة  إيقاظ  يف  نجحت  فإذا 

إنها  للحظة،  ولو  تغفو  أو  تنام  أن  يصعب 

حني تجتاح األمكنة، تفرض السعادة، تفرض 

التضحية، تفرض الوفاء، ولن يبقى للعدو إال 

قرار  وهو  املعارك،  أرض  عىل  القتال  خطة 

صعب عىل الجبناء.                               

هــــدنـــــة
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»حصن االتحاد«..  رسائل فخر واعتزاز وثقة 
بقواتنا المسلحة

تظل القوات المسلحة اإلماراتية مدرسة الوطنية الصادقة بما تبثه من قيم الوالء واالنتماء والتضحية لدى 
المنتسبين إليها وجميع أبناء الوطن، وبما تظهره من جاهزية واحترافية وقدرات عالية في تنفيذ المهام التي 
توكل إليها بكل كفاءة واقتدار، وبالشكل الذي يعزز من األمن واالستقرار الشامل الذي تنعم به دولتنا الحبيبة 

على المستويات كافة. 
داليا السيد أحمد

االتحاد«،  »حصن  العسكري  العرض  جاء  لقد 

أبوظبي  من  كل  يف  املسلحة  القوات  نظمته  الذي 

والشارقة والعني، أمام حشد جامهريي كبري من أبناء 

الصورة  هذه  لريسخ  أرضه،  عىل  واملقيمني  الوطن 

أن  وليؤكد  املسلحة،  قواتنا  عن  واملبهرة  العظيمة 

قواتنا  بفضل  واألمان،  األمن  واحة  اإلمارات ستظل 

وسيادته  وحياضه  الوطن  عن  تزود  التي  املسلحة 

يف  التنموية  مكتسباته  عىل  والحفاظ  واستقراره 

مختلف املجاالت.

الرسالة األولى
“حصن االتحاد، الذي تضمن العديد من الفعاليات 

املشرتك  العسكري  العرض  رأسها  عىل  املهمة 

القوات املسلحة، وشاركت فيها  ملختلف تشكيالت 

الربية والجوية وحرس  القوات  وحدات رئيسة من 

تنطوي  التي  الرسائل  من  بالعديد  يبعث  الرئاسة، 

عىل العديد من الدالالت املهمة، أولها ترسيخ حالة 

الشعور العام لدى أفراد املجتمع، مواطنني ومقيمني 

عىل حد سواء ، باألمن واألمان، فاإلمكانيات العالية 

امليدان  مهارات  يف  املسلحة  قواتنا  أظهرتها  التي 

بتنفيذ  يتعلق  فيام  سواء  العسكرية،  وفنونه 

فيام  أو  الحية  املداهامت  مثل  ميدانية  عمليات 

القيام  يف  املشاركة  الوحدات  بني  بالتنسيق  يتعلق 

جميع  لدى  الطأمنينة  يبعث  إمنا  املهام،  ببعض 

املسلحة،  القوات  يف  ثقتهم  ويعزز  املجتمع  أفراد 

أمن  يضمن  الذي  املنيع  الحصن  متثل  باعتبارها 

مهام  أراضيه،  وسالمة  ووحدته  واستقراره  الوطن 

كانت التحديات أو املخاطر التي تحيط به.

الرسالة الثانية
الرسالة الثانية التي توجهها قواتنا املسلحة من خالل 

العرض العسكري املبهر »حصن االتحاد » هي أنها 

متتلك اإلرادة والقدرة عىل التعامل الفاعل مع كل 

مصادر الخطر والتهديد التي تواجه الوطن، وتنال 

اإلرهاب  خطر  مقدمتها  ويف  واستقراره،  أمنه  من 

التي تضمنها  املحاكاة  أشكاله، فسيناريوهات  بكل 
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هذا العرض أكدت االستعداد االستباقي لدى قواتنا 

املحتملة   التهديد  مصادر  مع  التعامل  يف  املسلحة 

بشكل احرتايف، سواء يف إحباط أي عمليات إرهابية 

واملباين  العامة  الشخصيات  تستهدف  قد  داخلية 

واملؤسسات الحكومية، أو يف اقتحام املباين التي قد 

أو  تنظيامت  جانب  من  إرهابية  لعمليات  تتعرض 

عنارص إرهابية، وتحرير الرهائن املدنيني املوجودين 

بداخلها، خالل مواجهات خطرة مع الخاطفني. 

تنفيذ  مع  االحرتايف  املسلحة  القوات  تعامل  أن  إذ 

العرض  هذا  تضمنه  الذي  املحاكاة  سيناريو 

ملحاولة  مهمة  تعرض شخصية  ويفرتض  العسكري، 

أثناء  وذلك  املفخخة،  بالسيارات  واقتحام  اغتيال 

حكومي،  مبنى  يف  اجتامع  لحضور  موكبه  مرور 

الزائر  الوفد  من  املوقع  إخالء  يف  الرسيع  ونجاحها 

واملراجعني، وتأمني حياة الشخصية املهمة، وإخالئها 

املتطرّفة،  العنارص  نريان  عن  بعيداً  آمن،  إىل مكان 

ثم تعقب القوات املسلحة للعنارص اإلرهابية التي 

هربت إىل املباين املجاورة، إمنا يكشف بوضوح عن 

للتعامل  املسلحة  قواتنا  واستعداد  جاهزية  مدى 

ما  املستقبل، وخاصة  األمنية وحروب  األزمات  مع 

»الحروب  واالسرتاتيجية  األمن  خرباء  عليه  يطلق 

الالمتامثلة«، التي تكون املواجهة فيها مع جامعات 

وتنظيامت إرهابية أو جامعات متمردة عىل النحو 

يف  والرصاعات  النزاعات  من  العديد  تشهده  الذي 
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املنطقة والعامل من حولنا، والتي يتصاعد فيها خطر 

ومحاوالتها  للحدود،  العابرة  اإلرهابية  التنظيامت 

واستنزاف  الوطنية،  الجيوش  إنهاك  إىل  الرامية 

والتدريب  املسبق  االستعداد  فإن  لهذا  قدراتها، 

مواجهة  عىل  املسلحة  قواتنا  جانب  من  الجيد 

هذه النوعية من املخاطر املستقبلية، وقدرتها عىل 

التعامل االستباقي مع أية أزمات أو تحديات أمنية 

يؤكد  إمنا  واقتدار،  كفاءة  بكل  مصدرها  كان  مهام 

أن قواتنا املسلحة هي درع الوطن وحصنه املنيع، 

القادرة دوماً عىل حفظ أمن الوطن واملواطن وقطع 

واالستقرار  األمن  تهّدد  محاوالت  أي  أمام  الطريق 

يف الداخل أو متس سيادتنا الوطنية، والحفاظ عىل 

مكتسباته ومنجزاته التنموية والحضارية.

الرسالة الثالثة
الرسالة الثالثة: أن قواتنا املسلحة باتت تقف اآلن 

تظهره  مبا  الحديثة  العرصية  الجيوش  مصافِّ  يف 

وعملية،  علمية  ومهارات  عالية،  جاهزية  من 

من  كثري  استيعاب  عىل  قدرة  من  متتلكه  ومبا 

الحديثة،  التقنية  والتجهيزات  الدفاعية  النظم 

األساليب  لها من تدريب وفق أحدث  يتوفر  ومبا 

من  به  تتمتع  ومبا  الدويل،  املستوى  عىل  املتبعة 

مصادر  كل  مع  للتعامل  دامئني  واستعداد  يقظة 

يف  ومرونة  استجابة  ورسعة  املحتملة،  التهديد 

شك  وال  ومستجدات.  متغريات  أية  مع  التعامل 

كان  االتحاد«  »حصن  العسكري  العرض  أن  يف 

الذي  والتطوير  التحديث  إلظهار  مهمة  مناسبة 

فضالً  كافة،  وحداتها  يف  املسلحة  بقواتنا  لحق 

العديد  تنفيذ  يف  النوعية  قدراتها  إبراز   عن 

الحية،  املداهامت  مثل  امليدانية  العمليات  من 

جوية  رضبة  عرب  املعادية  النريان  مصادر  وتدمري 

املحصنة  النقاط  واستهداف  »مرياج«  الـ  بطائرة 

العمليات  فهذه  الرهائن،  وتخليص  واملراقبة، 

والتدريبات الحية هي مخرجات حقيقية لفلسفة 

الرشيدة  القيادة  تتبناها  التي  الشامل  التحديث 

واالرتقاء  املسلحة  القوات  لتطوير  اإلمارات،  يف 

أفضل  توفري  خالل  من  سواء  القتالية،  بجاهزيتها 

برامج التدريب العسكري وأحدثها ودعم الكليات 

واملعاهد العسكرية وتزويدها باإلمكانات والعلوم 

الطالب  يتلقى  بأن  تسمح  التي  كافة  العسكرية 

الرضورية  العسكرية  العلوم  مختلف  العسكري 

التي تؤهله ألن يكون قادرا عىل استيعاب ما يوكل 

إليه مستقبال من مهام، أو من خالل تجهيز القوات 

العسكرية  واملعدات  األنظمـة  بأحـدث  املسلحة 

ومواكبة التقدم الحاصل يف برامج التسلح وأكرثها 

تقدما وتقنية.

الرسالة الرابعة
العرض  عليها  ينطوي  التي  الرابعة  الرسالة 

العسكري »حصن االتحاد«، هي أن قواتنا املسلحة 

فقط  ليس  متوحد«،  »البيت  مقولة  بجالء  تجسد 

ألنها تضم أبناء الوطن من مختلف إمارات الدولة، 

وإمنا أيضاً ألنها تعزز من الوحدة الوطنية، وتقوي 

خاصة  الوطني،  والتامسك  التالحم  أوارص  من 

أنها تربط أبناء اإلمارات برباط مقدس هو رباط 

سبيله.  يف  والدم  الروح  وبذل  الوطن  عن  الدفاع 

ولعل حالة التفاعل الكبرية من جانب أبناء الوطن 

االتحاد  واملقيمني فيه مع فعاليات عرض »حصن 

مع  الشعبي  التالحم  مدى  بوضوح  جسدت   ،»3

مشاعر  مشاركتها  عىل  والحرص  املسلحة،  قواتنا 

الفخر وروح الوحدة واالعتزاز، ولعل من املشاهد 

بالغة الداللة التي تم رصدها خالل فعاليات هذا 

العرض العسكري املبهر، هو ارتداء األطفال ملالبس 
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املشاهدة،  منصات  عىل  وهم  املسلحة،  القوات 

يحملون علم اإلمارات، ويلوحون بها ألبطال لقوات 

املسلحة البواسل، يؤكدون بذلك مدى ترسخ الروح 

الصغر،  منذ  الوطن  هذا  أبناء  يف رشايني  الوطنية 

العربية  اإلمارات  دولة  مييز  ما  أهم  هو  وهذا 

واالستقرار  باألمن  تنعم  ملاذا  ويفرس  املتحدة، 

الشامل عىل كافة املستويات. ولهذا فمن الطبيعي 

أطلقها  التي  متوحد«،  »البيت  مقولة  تصبح  أن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

خالل مشاركته يف االحتفالية الوطنية مبناسبة مرور 

عام 2013  الحصن يف  إنشاء قرص  عاما عىل   250

وأن  الدولة،  إمارات  كل  يف  مواطن  لكل  شعاًرا 

متاسك  من  الغايل  وطننا  به  يتمتع  ملا  رمزاً  تكون 

يفكر  من  كل  مواجهة  يف  وقدرة  ووحدة  وتالحم 

أو يحاول أن ينال من وحدة الشعب اإلمارايت أو 

يعمل عىل تهديد جبهته الداخلية.

الرسالة الخامسة
املؤسس  للقائد  وفاء  رسالة  هي  الخامسة  الرسالة 

املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث واكب عرض »حصن 

االتحاد« احتفاالت اإلمارات بعام زايد، ولهذا كانت 

والتي  العسكري  العرض  هذا  فقرات  أهم  إحدى 

هذا  شاهد  الذي  الجمهور  من  كبرياً  تجاوباً  القت 

العرض، هي تنفيذ فارسني من أبطال قواتنا املسلحة 

لعملية قفز من مسافة عالية تبلغ 4500 قدم عرب 

هبوط دقيق يف منطقة امليدان أمام املنصة الرئيسة 

يحمل  والثاين  اإلمارات،  علم  أحدهام  يحمل  وكان 

شعار عام زايد وسط تصفيق وتجاوب كبريين من 

الجمهور. وهذا الوفاء والتقدير يرجع باألساس إىل 

أن الشيخ زايد، رحمه الله،  هو من وضع مرتكزات 

دولة االتحاد الفتية، وكان أبرزها قرار توحيد القوات 

املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة يف السادس 

من شهر مايو من عام 1976 لتشكل األساس الصلب 

مسرية  النطالق  والركيزة  االتحادي،  البنيان  لرتسيخ 

التنمية والتطور يف اإلمارات عىل املستويات كافة، 

فال يخفى عىل أحد طبيعة الجهود الجبارة التي قام 

بها الشيخ زايد يف تطوير القوات املسلحة وتأهيلها 

بأحدث ما توصلت إليه تقنية السالح، لتكون درع 

مواجهة  يف  الحصني  وحصنه  البتار  وسيفه  الوطن 

أعدائه ورمز قوته وعزته وعنوان منعته.

فخر واعتزاز
أهم  متثل  دولة  أي  يف  املسلحة  القوات  كانت  إذا 

عنارص قوتها الشاملة، لدورها يف الحفاظ عىل وحدتها 

وسالمة أراضيها يف مواجهة أية مخاطر أو تهديدات، 

فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة متكنت من بناء 

حامية  عىل  قادرة  ومتطورة  عرصية  مسلحة  قوات 

االعتداء  نفسه  له  تسول  من  وردع  الشامل  أمنها 

الوقت  ويف  واستقراره،  أمنه  تهديد  أو  الوطن  عىل 

االقتصادية  مكتسباتها  تعظيم  يف  املساهمة  ذاته 

آمنة  بيئة  من  توفره  مبا  واالجتامعية،  والسياسية 

كافة،  املجاالت  يف  والتطور  التنمية  مسرية  تعزز 

مبعثاً  املسلحة  قواتنا  تكون  أن  الطبيعي  ولهذا من 

للفخر واالعتزاز لدى جميع أبناء الوطن، عىل النحو 

الواسعة  الشعبي   التفاعل  مشاهد  جسدته  الذي 

مع العرض العسكري “حصن االتحاد”، والتي أكدت 

يف معانيها ومضامينها املختلفة أن قواتنا املسلحة ، 

كام هي قوة أمن واستقرار وتنمية، فإنها أيضاً متثل 

يف  اإليجابية  القيم  منظومة  من  تعزز  معنوية  قوة 

املجتمع، وتنمي شعور أفراد املجتمع باألمن واألمان 

وتجعلهم أكرث ثقة عىل حارضهم ومستقبلهم
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بتصميم  أسرتاليا  يف  “تاليس”  رشكة  قامت  وقد 

من  استفادت  التي  الجديدة  املركبة  هذه  وتصنيع 

نسخة  من  اكتسابها  تم  التي  العملية  الخربات 

وقدرا  معززة  حامية  إضافة  مع  السابقة،  املركبة 

 Bushmaster املركبة  وتتمتع  االعتامدية.  من  أكرب 

MR6 بجسم أحادي الهيكل عىل شكل حرف “يف” 

»monocoque V-shaped« body وهو ما يسمح 

 deflagration power بتوجيه قوة االحرتاق املفاجئ

إىل خارج املركبة، ومن ثم حامية ركابها وتأمني أعىل 

مستوى من الحامية ضد األلغام األرضية والعبوات 

البدائية الناسفة. وقد أثبت هذا النوع من الحامية 

نفسه بالفعل يف عدد كبري من مسارح العمليات يف 

العراق وأفغانستان ومايل.

ورصح بيري برنار، نائب رئيس مجلس اإلدارة املسؤول 

“تاليس”،  برشكة  التكتيكية  واألنظمة  املركبات  عن 

التكتيكية  املركبة  بإطالق  بشدة  تعتز  “الرشكة  بأن 

 Bushmaster الجديدة  األدوار  املتعددة  املحمية 

MR6 التي تعكس حرص الرشكة املطلق عىل إنقاذ 

أرواح الجنود عن طريق التطوير املستمر، مع األخذ 

يف االعتبار الخربات التي اكتسبتها الرشكة عىل أرض 

الواقع واملتطلبات األساسية التي يحتاجها عمالؤنا”.

املحمية  التكتيكية  املركبة  هذه  تصميم  تم  وقد 

القتالية  للبيئات  الجديدة خصيصا  األدوار  املتعددة 

الفوز  أجل  من  تنافس  اليوم  وأصبحت  الرقمية، 

بعطاء املركبة املدرعة املتعددة األدوار )VBMR( يف 

اململكة املتحدة. وإذا وقع االختيار عىل هذه املركبة، 

فإن هذا يعني توفري فرص عمل يف كل من أسرتاليا 

واململكة املتحدة.

األدوار  املتعددة  املحمية  التكتيكية  املركبة  وتأيت 

النموذج  لتجسد   Bushmaster MR6 الجديدة 

الجديد للمركبات التكتيكية املحمية يف فئتها. وتؤمن 

أكرب  وقدرا  للعفش  أكرب  مساحة  الجديدة  املركبة 

مجموعة  إىل  باإلضافة  الحركة،  وخفة  الحامية  من 

تجعل  التي  األخرى  اإلضافية  والخيارات  املواصفات 

تلبية  عىل  قادرة   Bushmaster MR6 املركبة 

متطلبات الحامية املتزايدة للقوات املسلحة.

المركبة Bushmaster MR6 المتعددة األدوار: 
النموذج الجديد للمركبات التكتيكية المحمية

في ظل التهديدات المتزايدة التي تشهدها مسارح العمليات المختلفة في جميع أنحاء العالم، عرضت شركة 
»تاليس« المركبة التكتيكية المحمية المتعددة األدوار الجديدة Bushmaster MR6 خالل مؤتمرها الدولي السنوي 

للمركبات المدرعة )IAV(، ويعتمد هذا النموذج الجديد على األداء المميز الذي تتمتع به Bushmaster، ويطرح 
مركبة معززة الحماية لجماية الجنود.
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املركبة  أصبحت  الحركة،  بخفة  يتعلق  وفيام 

 330 بقوة  محركا  تستخدم   Bushmaster MR6

نفس  وتؤمن  األوىل(،  للنسخة  حصانا   300( حصانا 

كام  كيلومرتا.   800 البالغ  املدى  من  األقىص  الحد 

املكابح  من  جديد  بنظام  أيضا  مزودة  املركبة  أن 

ونظام   ABS braking system لالنغالق  املانعة 

املركبة  جسم  ويقف  العجل.  لنفخ  محسن  مركزي 

Bushmaster MR6 الذي يتخذ شكل الحرف “يف” 

عىل شاسيه مدولب رباعي الدفع، ويتم طرح هذه 

اليمني. وتتسع  القيادة عىل  املركبة مع وضع عجلة 

مقصورة املركبة األمامية للسائق وقائد املهمة، بينام 

كبرية من  كمية  الخلفية الستيعاب  املقصورة  تتسع 

األوزان واألحامل أو ما يوازي عرشة مقاعد للجنود 

القابلة للتعديل حسب متطلبات املهمة.

أكرث  اليوم   Bushmaster MR6 املركبة  وأصبحت 

استيعابا للقوات إىل حد استيعاب 12 فردا من بينهم 

السائق وقائد املهمة بدال من عرشة أفراد كام كان 

الحال يف السابق. وتستطيع املركبة حمل ما يعادل 

طنني إضافيني من األحامل واألوزان مقارنة بالنسخة 

األساسية من املركبة Bushmaster  أما فيام يتعلق 

بدور املركبة كمركبة إسعاف فنجد أن املركبة قادرة 

عىل استيعاب نقالة واحدة وأربعة ركاب أو نقالتني 

إىل  باإلضافة  الطبي  اإلخالء  أفراد  اثنني من  وفردين 

حقيبة اإلسعافات األولية الالزمة.

وقد جرى زيادة مستوى الحامية لدى املركبة، فضال 

عن زيادة مستوى الحامية ضد االنفجارات والعبوات 

بني  الواضح  األسايس  والفرق  الناسفة.  الباليستية 

 Bushmaster واملركبة Bushmaster MR6 املركبة

هو أن األوىل ال يوجد بها نوافذ عىل جانبي مقصورة 

الركاب.

أسرتالية،  نجاح  Bushmaster قصة  املركبة  وتجسد 

واألهم من ذلك هو نجاحها يف إنقاذ حياة عدد كبري 

الفائقة  حركتها  خفة  بفضل  األسرتاليني  الجنود  من 

الباليستية  للعبوات  التصدي  يف  ومتانتها  وقوتها 

مقاومتها  وقوة  الناسفة  البدائية  والعبوات  الناسفة 

لالنفجارات.

عوامل الحماية
نجحت املركبة Bushmaster يف حامية وإنقاذ أرواح 

العمليات  مثل  املواقف  من  كبري  عدد  يف  الجنود 

عىل  املزروعة  والتفجريات  والكامئن  الهجومية 

 IED جانبي الطريق مثل العبوات البدائية الناسفة

 fragment simulating الشظية املحاكاة  وقذائف 

يب  “آب  ال  بقذائف  والهجوم   )projectile )FSP

جي”. وتتمتع املركبة بعدد كبري من عوامل الحامية 

لنوعية  تبعا  والتطوير  للتحديث  القابلة  امليدانية 

التهديدات. وقد تم استخدام مواد مضادة للقذائف 

الباليستية يف املركبة املدرعة بهدف توفري أكرب قدر 

ممكن من الحامية ضد القذائف الباليستية الخارقة 

للدروع وضد الرصاص.

الكبرية  الداخلية  املساحة  تعديل  بسهولة  وميكن 

للمركبة  الهيكل  األحادي  الجسم  داخل  املوجودة 

Bushmaster بحيث يلبي متطلبات األدوار املتعددة 

حتى يف وسط امليدان. عالوة عىل ذلك، يؤمن نظام 

 RPG( armour( الدروع املضاد للقنابل الصاروخية

system املثبت عىل املركبة الحامية الالزمة للجنود 

رؤوس  عىل  تحتوي  التي  الصاروخية  القنابل  ضد 

حربية عالية االنفجار. كام ميكن تعزيز قوة املركبة 

ومتانتها عن طريق إضافة نظام ملكافحة الحرائق.

اختبارات شاقة
املركبة  شاقة عىل  اختبارات  األسرتايل  الجيش  أجرى 

املناخية  األحوال  أشد  يف  الكيلومرتات  آالف  هرب 

من  بدءا  وعورة،  التضاريس  أكرث  وفوق  صعوبة 

باملناطق  وانتهاءا  الصفر  تحت  الجبلية  املناطق 

الصحراوية واالستوائية يف شاميل أسرتاليا. وقد أرىس 

الجيش األسرتايل عقدا عىل رشكة ADI لتوريد 300 

 Bushmaster مركبة مشاة خفيفة الحركة من طراز

بست نسخ مختلفة: نقل الجنود واإلسعاف والنريان 

املبارشة ومدافع الهاون )املورتر( واألعامل الهندسية 

عىل    Bushmaster املركبة  وتصل رسعة  والقيادة. 

الطريق إىل 100 كيلومرتا يف الساعة، وتستطيع املركبة 

نقل الجنود برسعة وبطريقة مريحة، وتعترب املركبة 

مالمئة للنرش يف املناطق العملياتية الصعبة املحفوفة 

دفعة  أول  تسليم  تم  وقد  العراق.  مثل  باملخاطر 

األسرتايل  للجيش   Bushmaster مركبة   300 ال  من 

يف شهر أغسطس عام 2004، وجرى نرشها عملياتيا 

يف العراق يف شهر إبريل عام 2005 ويف أفغانستان 

يف شهر سبتمرب عام 2005. وتتواصل عملية التسليم 

حتى اليوم لتأمني أكرث من 1000 مركبة التي طلب 

الجيش األسرتايل رشاءها.

وسوف يتم تزويد نسخ املركبة Bushmaster  من 

 composite armour حامالت الجنود بدروع مركبة

إضافية ومحطات األسلحة عن بُعد ونظام االنرتكوم 

“تاليس”.  رشكة  أنتجته  الذي  املعروف   SOTAS

قيمته  عن  اإلفصاح  يتم  مل  الذي  العقد،  هذا  ويأيت 

 Bushmaster حتى اآلن، يف أعقاب صادرات املركبة

الصادرات  عالوة عىل  وجامايكا،  اليابان  إىل  األخرى 

العامل  األخرى من نظام االنرتكوم SOTAS إىل دول 

املختلفة.

محطات األسلحة عن ُبعد
املركبة  بُعد  عن  األسلحة  محطات  تجهيز  ميكن 

عن  لألسلحة  محسنة  مبحطة   Bushmaster MR6

بُعد )RWS(، وهي مسلحة مبدفع رشاش عيار 5,56 

أو عيار 12,7 ملليمرتا، كام ميكن تسليحها  ملليمرتا 

 three ثاليث  ارتكاز  محور  عىل  مثبت  بنظام  أيضا 

pintle mounted system الستخدام مدفع رشاش 

ملليمرتا. وتشمل  أو عيار 7,62  ملليمرتا  عيار 5,56 

يف  استخدامها  ميكن  التي  األسلحة  خيارات  قامئة 
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محطة األسلحة عن بُعد مدفعا من عيار 30 ملليمرتا 

إىل  باإلضافة  ملليمرتا،   40 عيار  آيل  قنابل  وقاذف 

القذائف والصواريخ املوجهة.

وقد تم تجهيز مقصورة الركاب بعرشة مقاعد )خمسا 

يف كل جانب( مع وجود أحزمة مقاعد كاملة مثبتة 

يف أربع نقاط. أما بالنسبة إىل سقف مقصورة القيادة  

مقابض  وجود  مع  للسقف  فتحات  بثالث  فمزود 

وتأمني  الكامئن  ضد  األفراد  حامية  بهدف  للغلق 

طريق بديل للهروب.

وقد تم تركيب قاطعات األسالك فوق سقف املركبة 

فوق  املكشوفني  األفراد  لحامية  الجانبني  كال  عىل 

والخزانات  الوقود  خزانات  وتوجد  السقف.  خط 

الهيدروليكية خارج مقصورة طاقم القيادة من أجل 

التقليل من مخاطر النريان.

لرتات   270 بسعة  الرشب  ملياه  خزان  تركيب  وتم 

عىل  حفاظا  القيادة  طاقم  مقصورة  أرضية  أسفل 

لغم  نتيجة  انفجار  حدوث  حالة  يف  الطاقم  سالمة 

املقاعد  بها  وضعت  التي  الطريقة  وتؤمن  أريض. 

املحمية املدرعة حامية إضافية ضد إصابات العمود 

الفقري.

وميكن نقل املركبة Bushmaster داخل طائرة النقل 

العمالقة “يس130- هركيوليز” لتأمني رسعة إرسالها 

تجهيز  ميكن  إضايف،  وكخيار  األمامية.  الخطوط  إىل 

املركبة بنظام مينع تفريغ الهواء داخل عجالت املركبة 

نتيجة الثقوب run flat system ونظام الحامية ضد 

الهجوم النووي أو البيولوجي أو الكياموي، عالوة عىل 

ونش هيدرولييك بقوة 10 أطنان. كام ميكن تحسني 

مستوى الحامية باستخدام وسائل التحديث املناسبة 

التي ميكن تعديلها بحيث تتامىش مع أنظمة التسلح 

املختلفة وأنظمة الرصد والرؤية  واألجهزة اإللكرتونية 

ملساعدة املركبة عىل تنفيذ مهمتها بأفضل أداء.

القيادة والتحكم
تضم حاملة األفراد املدرعة أنظمة القيادة والتحكم 

جمع  وأنظمة  اآليل  الحاسب  وأجهزة  واالتصاالت 

اآليل  الحاسب  وأجهزة  االستخباراتية  املعلومات 

باإلضافة   ،C4I( systems( واالستطالع  واملراقبة 

مع  يتامىش  الذي  التكاميل  الكمبيوتر  جهاز  إىل 

 GVA-compliant إيروديناميكيات املركبة األرضية

يتيح  الذي   )integral computing system )ICS

التسلح  أنظمة  يف  التحكم  إمكانية  الطاقم  ألفراد 

وأنظمة االستشعار )الحساسات(.

المحرك ومقصورة السائق
تستخدم املركبة التكتيكية املحمية املتعددة األدوار 

ست  ذا  محركا   Bushmaster MR6 الجديدة 

أسطوانات بقوة 330 حصانا مرتبط بنظام تعليق آيل 

ذي ست رسعات يضم ستة تروس أمامية وترس واحد 

للرجوع إىل الخلف.

انبعاثاته  نسبة  تكون  بحيث  املحرك  تصميم  وتم 

من ثاين أكسيد الكربون أقل من املوديالت السابقة، 

 EURO-3 األورويب للنموذج  وجرى تصميمه طبقا 

نظام  أيضا  املركبة  تضم  كام  الهواء.  جودة  لضامن 

تعليق محسن للخدمة الشاقة يؤمن قيادة سلسلة 

ومريحة حتى فوق أشد الطرق وعورة. وتم تركيب 

 An anti-lock braking نظام مكابح مانع لالنغالق

االنغالق  من  املركبة  عجالت  ملنع   )system )ABS

وتحسني مستوى السيطرة والتحكم وتحقيق السالمة 

العامة للمركبة ككل.

عالوة عىل ذلك، يهدف نظام نفخ اإلطارات املركزي 

كافة  فوق  املركبة  أداء  مستوى  رفع  إىل  املحسن 

تزيد  رسعة  إىل  تصل  أن  املركبة  وتستطيع  الطرق، 

عىل 100 كيلومرتا يف الساعة وإىل مدى 800 كيلومرتا 

املياه  يف  الخوض  املركبة  تستطيع  كام  أقىص.  كحد 

حتى عمق 1,5 مرتا.

هندسيا  والركاب  السائق  مقصوريت  تصميم  وجرى 

املختلفة  الطرق  فوق  مريحة  قيادة  يؤمنان  بحيث 

من  يقلل  ما  صعوبة،  الجوية  األحوال  أشد  ويف 

قسط  بأخذ  لهم  ويسمح  بالتعب  األفراد  إحساس 

مستوى  أن  كام  املهمة.  عىل  الرتكيز  أو  الراحة  من 

الضوضاء الناتجة عن املحرك داخل مقصوريت السائق 

والركاب منخفض للغاية.

كبرية  مطاطية  مبساحات  مجهزة  السائق  ومقصورة 

روعي  كام  الكاملة،  الرؤية  لتحقيق  جانبية  ونوافذ 

تطبيق املعايري الهندسية عند تصميم تابلوه املركبة 

باإلضافة  بسهولة،  عداداته  قراءة  ميكن  بحيث 

مع  تتامىش  التي  الليلية  الرؤية  نظارات  وجود  إىل 

املقصورة.

لنفخ  املركزي  النظام  استخدام  للسائق  وميكن 

تعديل  أجل  من  زر  بكبسة  يعمل  الذي  اإلطارات 

تبعا  السري  أثناء  اإلطار  الهواء داخل  مستوى ضغط 

اإلطارات  عىل  واإلبقاء  والطريق  األرض  لنوعية 

منفوخة بأقل الثقوب إمكانا.

نسخة  الجديدة   Bushmaster MR6 املركبة تعترب 

مطورة من املركبة األصلية Bushmaster التي أثبتت 

مركبة  من 1,150  أكرث  تسليم  )تم  القتالية  كفاءتها 

بالفعل(.

الحركة  وخفة  الحامية  من  أكرب  قدرا  املركبة  تؤمن 

والقدرة لخدمة ميادين القتال الرقمية خصيصا.

بالفعل،  املركبة  عىل  األولية  االختبارات  انتهت 

نسخة  عرشة  باثنتي  قريبا  جاهزة  املركبة  وستكون 

مختلفة.

مواصفات المركبة:
عدد الركاب: 12 راكبا كحد أقىص

الطول: 7,180 أمتار

العرض: 2,480 أمتار

االرتفاع: 2,650 أمتار
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    النصيحة من الهدي النبوي 
الذي أمر به نبينا محمد  وقْد 
أوجب على المسلم أن ينصح 

ألخيه المسلم ومعنى النصيحة 
إرادة الخير والصالح للمنصوح.

النصيحــــــة

إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي 

فكان من العهد الذي أخذه النبي  عىل الصحابة 

بِْن  َجِريِر  َعْن  املسلمني.  لكل  املسلم  ينصح  أن 

َعبِْد اللَِّه، قَاَل: »بَايَْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

ْصحِ لُِكلِّ  كَاِة، َوالنُّ الَِة، َوإِيتَاِء الزَّ َوَسلََّم َعىَل إِقَاِم الصَّ

ُمْسلٍِم«  رواه البخاري.

حقيقة  متثّل  النصيحة  جعل  النبي   فإن  وكذلك 

الدين وبرهانه الحقيقي.

النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم،  أَنَّ  ارِيِّ  َعْن مَتِيٍم الدَّ

»لِلَِّه  قَاَل:  لَِمْن؟  قُلَْنا:  النَِّصيَحُة«  يُن  »الدِّ قَاَل: 

ِتِهْم« رواه  َولِِكتَاِبِه َولِرَُسولِِه َوأِلمَِئَِّة الُْمْسلِِمنَي َوَعامَّ

مسلم

النصيحة لله تعاىل فمعناها صدق  اإلميان به  و 

العبد  فعل  إىل  راجعة  وهي  عنه  الرشيك  ونفي 

يف نصح نفسه بإخالص إميانه لله تعاىل والصدق 

النصيحة لكتابه سبحانه وتعاىل  يف عبادته.  وأما 

يشبهه  وتنزيهه فال  تعاىل  الله  بأنه كالم  فاإلميان 

يشء من كالم الخلق، والعمل مبحكمه والتسليم 

ملتشابه وأما النصيحة لرسول الله  وسلم فتصديقه 

وأما  به  جاء  ما  بجميع  واإلميان  الرسالة  عىل 

الجزائر،  عاصمة  يف  شامخ  حضاري  معلم  هو 

وهو من أقدم املساجد يف هذه املدينة العريقة، 

بني هذا املسجد يف القرن الخامس الهجري، عام 

490هـ  زمن األمري يوسف بن تاشفني املرابطي. 

موقع املسجد يف شامل مدينة الجزائر العاصمة، 

قريباً من امليناء البحري، وتكتمل أهمية املكان 

بوجود السوق إىل جانب هذا املسجد.

ومام يثبت تاريخ املسجد وجود كتابة منقوشة 

بنيت بعد  العريق. وقد  تاريخه  املنرب تبني  عىل 

عام  املسجد  عامرة  زادت   منارة  قرون  ثالثة 

1324م املوافق عام 723هـ،  بأمر سلطان تلمسان 

الزياين أبو تاشفني بن موىس األول.

بني هذا املسجد الكبري  يف شكل مستطيل قليل 

من  ممزوجة  منحدرة  بسقوف  مغطى  االرتفاع 

أحد  عددها  ثنيات  شكل  عىل  األحمر  القرميد 

من  أكرب  االوسطان  السطحان  يكون  ثنية  عرش 

املحراب كام هو  تغطي  قبة  تقطعهام  و  غريها 

واملسجد  املرابطية  املساجد  جميع  يف  الحال 

صمم ليتم الولوج إليه عن طريق صحن بواسطة 

رواق يؤدي إىل ثالث مداخل يف الواجهة األمامية. 

تحيط بالصحن املمدد الشكل أروقة تعد امتدادا 

تتشكل هذه األخرية من  الصالة.  قاعة  لبالطات 

ويتم  القبلة  لجدار  موازية  بالطة  عرشة  إحدى 

القاعة  وسط  جانبية.  أبواب  عرب  إليها  الدخول 

تتداخل األقواس املفصصة املتعامدة مع املحراب 

االتجاه  يف  نسبيا  ومكسورة  متجاوزة  بأخرى 

مستطيلة  أعمدة  عىل  كلها  ترتكز   . املعاكس 

وأخرى صليبية الشكل .

بعقود  اتساعا،  األكرث  املحورية  البالطة  زينت 

مفصصة محاطة برشائط متشابكة و هي تؤدي 

إىل املحراب الذي اعيد بناؤه عام 1683 م و قد 

اعيد بناؤه يف القرن 18 م يف شكل كوة مكسورة 

الزوايا يحد مدخلها عمودان حلزونيان يعلوهام 

قوس قوطي ذو زخارف جبصية بارزة. 

يبلغ طوله 20,80  مستطيل  الكبري  الجامع  فناء 

م و عرضه 10,80م وبه قبتان تظالن ميضاءتني 

للوضوء إحداهام عن ميني باب الفوارةـ  النافورةـ  

والثانية عن الشامل،  

يف الجهة الشاملية الغربية للمسجد وفوق أرضية 

رواق  واألبيض ميتد  األزرق  السرياميك  بالط  من 

من األعمدة الرخامية ذات تيجان مزينة بزخارف 

نباتية ، تنتهي األعمدة الرخامية بأقواس متعددة 

الفصوص زين اعالها برشفات مسننة الشكل عىل 

امتداد الرواق يربز اوسطها امام البوابة الجنوبية 

للمسجد يف شكل غري متناظر أنشأ هذا الرواق 

واعدادها  الشارع  واجهة  لتزيني   1836 عام  يف 

الستقبال نابليون الثالث حني قام بزيارة للجزائر.

المسجد الكبير في الجزائر العاصمة

الحق  عىل  فمعاونتهم  املسلمني  ألمئة  النصيحة 

املسلمني  بأمئة  واملراد  به  وأمرهم  فيه  وطاعتهم 

املسلمني  عامة  نصيحة  وأما  األمر  ووالة  الحكام 

وهم من عدا والة األمور فإرشادهم ملصالحهم يف 

آخرتهم ودنياهم.

عىل  واجباً  حقاً   النصحية  النبي   جعل  وكذلك 

املسلم ألخيه املسلم.

َعْن أيَِب ُهَريْرََة، أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 

َما  ِقيَل:   » الُْمْسلِِم ِستٌّ َعىَل  الُْمْسلِِم  »َحقُّ  قَاَل: 

َعلَيِْه،  لَِقيتَُه فََسلِّْم  اللِه؟، قَاَل: »إِذَا  ُهنَّ يَا رَُسوَل 

َوإِذَا َدَعاَك فَأَِجبُْه، َوإِذَا اْستَْنَصَحَك فَانَْصْح لَُه، َوإِذَا 

تُْه، َوإِذَا َمرَِض فَُعْدُه َوإِذَا  َعطََس فََحِمَد اللَه فََسمِّ

َماَت فَاتَِّبْعُه« رواه مسلم

اآلخرين  أحوال  تصحيح  النصيحة  فوائد  ومن 

ومساعدتهم يف شؤون حياتهم.

يف  مخلصاً  الناصح  يكون  أن  للنصحية  ويشرتط 

والوقت  الطيب  األسلوب  يختار  وأن  نصيحته، 

بتحقيق  هدفها  النصيحة  تحقق  ليك  املناسب 

املنفعة والخري لآلخرين.



مارس

سر نجاح سياستنا الخارجية
العدد: 81 - أبريل 19781978

تميزت سياستنا الخارجية بإيجابيها 
فلم تقف يومًا عاجزة إزاء موقف 

ويرجع هذا إلى أن الدولة تحت 
رعاية صاحب السمو الشيخ زايد 

بن سلطان قد وضعت يدها على 
خريطة العالم وحددت موقفها 

تجاه قضايا عالمنا المعاصر 
من منطلق الطبيعة السمحة 

والكريمة لمجتمعنا والمستمدة 
من عقيدتنا وتاريخنا وتقاليدنا 

العريقة وكفاحنا عبر العصور.
واتخذت الدولة في تطبيق 

سياستها الخارجية اإلجابية خطين 
متوازين:

العامل األول: أولهما نشاط 
سياسي مكثف وتحرك في كل 

الجبهات يتفاوت قوًة وضعفًا 
وفقًا الهتمامات الدولة في 

الموضوع المطروح عن الساحة 
العالمية ويتحدد وفق هذا بالمثل 
أهمية الدور الذي تلعبه سياستنا 

الخارجية. 
العامل الثاني: منح هللا دولة 
اإلمارات ثروة فاعلنت أن ما 

تقدمه من عون ألشقائها وللدول 
اإلسالمية ودول العالم الثالث هو 

التزام واجب األداء،، نضرب مثاًل.
وصلت أرقام المعونات الخارجية 

التي تقدمها اإلمارات إلى حوالي 
25 بالمائة من إجمالي إيرادات 

الدولة لعام 1975 األمر الذي أثار 
اهتمام كافة األوساط الدولية 

وتناولته تقارير المنظمات الدولية 
"مؤتمر األمم المتحدة للتنمية، 

صندوق النقد الدولي، البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير".

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

من ذاكرة عدسة 
درع الوطن

تصريحات غاية في الوضوح 
سمو الفريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، أفاض 

في حديث مع المحرر العسكري لصحيفة 
األهرام المصرية، وأجاب على كل التساؤالت 

حول قواتنا المسلحة، طبيعتها وأهدافها، وما 
ينتظرها من مستقبل .

كلية زايد الثاني العسكرية
شهد صاحب السمو العميد الشيخ سلطان بن 

زايد القائد العام للقوات المسلحة حفل افتتاح 
الدورة الخامسة للمرشحين بكلية زايد الثاني 
العسكرية بالعين وكان في استقبال سموه 
العقيد الركن عبدالحافظ مرعي قائد الكلية 

وأعضاء هيئة التدريس.

جنود الصاعقة
تحت رعاية اللواء الركن عواد الخالدي رئيس 

هيئة األركان تم تخريج دفعة جديدة من جنود 
الصاعقة. وقد قام الخريجون بإجراء تدريبات 

على األسلحة والذخيرة وعمليات اإلنزال من 
الجو واختراق اللهب واجتياز الحواجز. 
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