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ترتبص  التي  والفوىض  الرش  لقوى  حازمة   ورسالة  شديدة  لطمة  البيان  هذا  وجه  لقد 

بالعالقات بني الدولتني، وتروج الفرتاءات ومزاعم ومغالطات بشأن انهيار التحالف بينهام 

يف اليمن، حيث أكد البيان بصورة واضحة ومحددة التزام الدولتني مبواصلة كافة جهودهام 

السياسية والعسكرية واإلغاثية والتنموية مبشاركة دول التحالف لنرصة الشعب اليمني، 

وإنقاذه من انقالب امليليشيا الحوثية املدعومة من إيران، واملحافظة عىل وحدة الدولة 

التي  والخراب  والفوىض  الرش  الطريق عىل قوى  بذلك  ليقطع  أراضيها،  اليمنية وسالمة 

محافظتي  وأحداث  عدن  تطورات  استغالل  إىل  وتسعى  واستقراره،  اليمن  بأمن  تعبث 

أبني وشبوة يف تنفيذ مخططاتها يف السيطرة عىل عدن ومدن الجنوب، وتحويلها إىل مركز 

للجامعات املتطرفة واإلرهابية، يك يظل اليمن يعيش يف حلقة مفرغة من األزمات وعدم 

األمن واالستقرار. 

اللجنة  بالتعاون مع  التام  الدولتني  التزام  البيان املشرتك  أكد فيه هذا  الذي  الوقت  ويف 

املشرتكة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الرشعية لفض االشتباك، وإعادة انتشار القوات، 

أسباب  ملعالجة  السعودية  له  دعت  الذي  (جدة)  حوار  يف  االنخراط  رسعة  ورضورة 

أجل  من  الجنوبية،  املحافظات  وبعض  عدن  مدينة  شهدتها  التي  األحداث  وتداعيات 

يف  لتطلعاته  واالستجابة  اليمني،  للشعب  العليا  املصالح  وإعالء  الوطني،  الصف  توحيد 

األمن واالستقرار والتنمية، فإن قوى الرش والتخريب، ممثلة يف ميليشيا الحويث اإلرهابية 

أجل  من  املقابل  يف  تقاتل  لهام،  الدعم  تقدم  التي  الخارجية  واألطراف  اإلصالح  وحزب 

استمرار حالة التوتر يف الجنوب وإفشال مساعي إحالل األمن واالستقرار هناك. وسيسجل 

قدم  واإلمارات  السعودية  يجمع  الذي  الخري  تحالف  أن  كيف  نور  من  بأحرف  التاريخ 

من  اليمنية  الدولة  والحفاظ عىل  اليمني  الشعب  أجل دعم  يزال، من  وما  التضحيات، 

االنهيار، وتجنيب املنطقة ويالت التدخل يف شؤونها، يف مقابل تحالفات الغدر والخيانة 

التي أرادت تحويل اليمن إىل أداة ضمن مرشوع طائفي يستهدف نرش الفوىض والخراب 

يف دول املنطقة. 

أبني  ومحافظتي  عدن  يف  األزمة  فتيل  لنزع  االستباقي  اإلمارايت  السعودي-  التحرك  إن 

وشبوة، من خالل هذا البيان املشرتك، ومبادراتهام املشرتكة التي تستهدف احتواء املخاطر 

الناجمة عن األزمات التي تشهدها بعض دول املنطقة، إمنا يؤكد أهمية ومحورية التحالف 

الذي بات بالفعل ضامنة رئيسية يف ترسيخ أسس األمن واالستقرار  االسرتاتيجي بينهام، 

يف املنطقة، فلم يكن مبقدور الدولتني التعامل مع األوضاع يف اليمن ومجمل التحديات 

التحالف االسرتاتيجي،  التي تتسارع وتريتها يف املنطقة من دون هذا  السياسية واألمنية 

الذي يعزز قدراتهام عرب جمعها يف مسار واحد، يحقق املصالح املشرتكة، ويحد من عوامل 

االضطراب وعدم االستقرار يف املنطقة.

املستمر يف  وتعاونهام  القضايا،  املشرتك يف مختلف  تنسيقهام  والسعودية، عرب  اإلمارات 

مواجهة املخاطر والتهديدات التي تواجه األمن الخليجي والعريب بوجه عام يؤكدان بالفعل 

أنهام يشكالن تحالف اإلخوة القادر عىل حفظ األمن واستعادة التوازن إىل املنطقة. 

التحالف اإلمارايت- السعودي مصدر قوة للدولتني ولدول املنطقة، ومبعث فخر  سيظل 

واعتزاز لشعبيهام وجميع شعوب املنطقة، ألنه تصدى يف مرحلة بالغة الدقة من تاريخ 

أمتنا العربية ملخاطر وتحديات بالغة الصعوبة كانت متثل تهديداً صارخاً للدولة الوطنية 

يف عاملنا العريب، وخاصة منذ اندالع ما يسمى“أحداث الربيع العريب“، إال أن حكمة قياديت 

الدولتني ومواقفهام املتوازنة والهادئة استطاعت احتواء هذه املخاطر والحفاظ عىل أسس 

األمن واالستقرار يف املنطقة العربية.
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وشهد معاليه بعد االفتتاح العروض الحية للطائرات 

حيث  املعرض،  يف  املشاركة  واملدنية  العسكرية 

قامت بعض الرشكات بعرض أحدث ابتكاراتها من 

واملعدات  واألجهزة  الطريان  ومشبهات  الطائرات 

والصناعات املبتكرة.

خاللها  اطلع  املعرض  حول  بجولة  معاليه  قام  كام 

الفضايئ  القطاع  وقدرات  إنجازات  أحدث  عىل 

الروسية،  العلمية  املراكز  عىل  والتعرف  الرويس 

للطائرات  األولية  النامذج  بعض  عرض  تم  حيث 

الوحدات  إىل  باإلضافة  الحديثة  القتال  وأنظمة 

.MAKS التجريبية الحرصية لدى معرض

عىل  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  معايل  والتقى 

وزير  شويغو  سريغي  معايل  مع  املعرض  هامش 

الدفاع الرويس، بحضور الفريق أول ألكسندر فومني 

نائب وزير الدفاع للشؤون الخارجية الرويس.

وزير  مانتوروف  دينيس  معايل  مع  التقى  كام 

اللقاءين  خالل  وجرى  الرويس،  والتجارة  الصناعة 

بني  القامئة  التعاون  مجاالت  مختلف  استعراض 

البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم الطرفني 

التطورات  حول  واآلراء  النظر  وجهات  تبادال  كام 

واألحداث الراهنة عىل املستويني اإلقليمي والدويل.

اللقاءين سعادة معضد حارب مغري الخيييل  حرض 

سفري الدولة لدى جمهورية روسيا االتحادية وكبار 

الضباط واملسؤولني يف وزارة الدفاع.

 «MAKS 2019»
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وكيل  الظاهري  عيل  سامل  مطر  سعادة  استقبل 

بأبوظبي  الوزارة  مقر  يف  مبكتبه  الدفاع  وزارة 

جمهورية  سفري  تيس  تيش  تان  صامويل  سعادة 

سنغافورة، والوفد املرافق.

وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون املشرتك 

بني اإلمارات وسنغافورة وسبل تطويرها إىل جانب 

مناقشة عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك.

تجاه  النظر  وجهات  الجانبان  تبادل  كام 

من  عدداً  وبحثا  املنطقة  يف  األوضاع  مستجدات 

القضايا اإلقليمية والدولية.

القوات  ضباط  كبار  من  عدد  قام 

األضحى  عيد  ايام  أول  صباح  املسلحة 

املبارك بزيارات ملختلف وحدات القوات 

وتهاين  تحيات  خاللها  نقلوا  املسلحة 

صف  وضباط  لضباط  الرشيدة  قيادتنا 

املناسبة  بهذه  املسلحة  القوات  وأفراد 

املباركة.

فقد قام اللواء الركن عقاب شاهني العيل 

قيادة  بزيارة  العمليات  هيئة  رئيس 

القيادة  الرئاسة نقل خاللها تهاين  حرس 

املبارك  األضحى  عيد  مبناسبة  الرشيدة 

ومتنياتها ان يعيد الله العيل القدير هذه 

الصف  وضباط  الضباط  عىل  املناسبة 

واألفراد بالخري واليمن والربكات.

الركن فيصل محمد الشحي  اللواء  وقام 

حامية  جهاز  بزياره  اإلحتياط  قوة  قائد 

التقى  والسواحل  الحيوية  املنشآت 

وأفراد  صف  وضباط  ضباط  خاللها 

التهاين بهذه  املنشآت وقدم لهم  حاميه 

املناسبة.

الكتبي  مهري  عبدالله  الركن  اللواء  وزار 

الطريان  قيادة  املساندة  الوحدات  قائد 

األضحى  بعيد  التهنئه  وقدم  املشرتك 

املبارك.

كام قام عدد من كبار الضباط بزيارات 

مامثلة ملختلف الوحدات لتهنئة ضباطها 

األضحى  بعيد  وأفرادها  الصف  وضباط 

املبارك.

مع  التهاين  لتبادل  الزيارات  هذه  تأيت 

القوات  وأفراد  صف  وضباط  ضباط 

املبارك  األضحى  عيد  مبناسبة  املسلحة 

للقوات  العامة  القيادة  درجت  حيث 

يف  الزيارات  هذه  مثل  عىل  املسلحة 

لالطمئنان  والوطنية  الدينية  املناسبات 

بني  التالقي  ولتعزيز  العمل  سري  عىل 

كبار الضباط واملرؤوسني ملا لذلك من أثر 

القوات  املعنوية ملنتسبي  الروح  يف رفع 

املسلحة .
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القوات  كبار ضباط  من  زيارة عدد  ذلك خالل  جاء 

املسلحة مختلف وحدات قواتنا املتواجدة يف نجران 

يف  والعاملة  السعودية  العربية  باململكة  والطائف 

اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  قوات  اليمن ضمن 

العربية السعودية يف املكال والخوخه .

قائد  نائب  الخييل  مطر  محمد  الركن  اللواء  وأّدى 

بجانب  املبارك  األضحى  عيد  صالة  الرئاسة  حرس 

باملكال يف  اإلمارات  قوة  وأفراد  ضباط وضباط صف 

سلطان  محمد  ركن  اللواء  قام  كام  الشقيق..  اليمن 

املسايبة قائد سالح اإلشارة واللواء ركن عبدالرحمن 

سبت املري قائد اإلمداد املشرتك بزياره الخوخه حيث 

املبارك مع  التهاين والتربيكات بعيد األضحى  تبادلوا 

ضباط وضباط الصف وأفراد قواتنا املسلحة سائلنًي 

الباري جلت قدرته أن يعيد هذه املناسبة املباركة عىل 

الجميع بالخري واليمن والربكات.

قواتنا  وحدات  مبواقع  جولة  عىل  الزيارة  واشتملت 

املسلحة ومقرات القيادة التي تدير عمليات التحرير 

بكافة محافظات اليمن الشقيق ، واطلع الوفد عىل 

القيادة  تحيات  للقوة  ونقل  املعارك  عمليات  سري 

الرشيدة وتقديرها للدور الذي تقوم به نرصة للشعب 

اليمني الشقيق.

اللواء ركن سامل  قام  السعودية  العربية  اململكة  ويف 

البرشية  والقوى  اإلدارة  هيئة  رئيس  الجابري  سعيد 

صباح اليوم بزيارة قوة اإلمارات يف نجران ..كام قام 

اللواء ركن طيار عبدالله محمد النيادي من القيادة 

يف  اإلمارات  قوة  بزيارة  املسلحة  للقوات  العامة 

الطائف .

وتأيت هذه الزيارات لتبادل التهاين مع ضباط وضباط 

األضحى  عيد  مبناسبة  املسلحة  القوات  وأفراد  صف 

املبارك حيث درجت القيادة العامة للقوات املسلحة 

عىل مثل هذه الزيارات يف املناسبات الدينية والوطنية 

لالطمئنان عىل سري العمل وتعزيز التالقي بني كبار 

الروح  رفع  يف  أثر  من  لها  ملا  واملرؤوسني  الضباط 

املعنوية ملنتسبي القوات املسلحة .

التهاين بعيد األضحى املبارك  الزائرة  الوفود  وقدمت 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  السموالشيخ  لصاحب 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه 

الله، واخيه خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن 

عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة وصاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

وضباط  لضباط  البطويل  بالدور  ..منوهني  املسلحة 

الصف وأفراد قواتنا املسلحة لنرصة الشعب اليمني 

الشقيق.

الزيارات  خالل  املسلحه  القوات  ضباط  كبار  واكد 

ان اإلمارات ستظل ملتزمة بالقيام بدورها يف اليمن 

املسلحة  قواتها  العريب، وستواصل  التحالف  إطار  يف 

يواكب  الذي  بالشكل  واقتدار  كفاءة  بكل  مهامها 

بناء  إعادة  يف  واالستمرار  املقبلة،  املرحلة  أهداف 

.
  :  :
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الجيش اليمني ومتكينه حتى يكون قادراً عىل الحفاظ 

عىل األمن واالستقرار يف املناطق املحررة.

القوي  السند  دوماً  ستبقى  اإلمارات  ان  اكدوا  كام 

يف دعم  تدخر جهداً  ولن  الشقيق،  اليمني  للشعب 

جهود تحقيق السالم، والعمل عىل عودة مؤسسات 

الرشعية إىل مامرسة عملها يف أجواء يسودها األمن 

واالستقرار. وأشاروا اىل استمرار االمارات يف عملياتها 

ضمن إطار التحالف العريب يف اليمن بقيادة اململكة 

استكامل  سيتواصل  ومبشاركتها  السعودية،  العربية 

األهداف العسكرية وإعادة البناء يف اليمن، لتحقيق 

وإنهاء  السيايس  الحل  ودعم  االسرتاتيجية،  األهدافه 

الرصاع الدائر، ومبا يستجيب لتطلعات الشعب اليمني 

الشقيق يف عودة األمن واالستقرار والتنمية.

كام نوه كبار قادة قواتنا املسلحة خالل زيارات التهنئة 

والتي  والسعودية  اإلمارات  بني  القوية  الرشاكة  اىل 

ستظل مصدر قوة التحالف العريب، والرهان الحقيقي 

نحوتحقيق أهدافه االسرتاتيجية والسياسية يف اليمن 

خالل املرحلة املقبلة.. وستبقى العالقات القوية بني 

أهم  بينهام  الرؤى  يف  والتوافق  الشقيقني،  البلدين 

املنطقة  يف  واالستقرار  األمن  عىل  الحفاظ  مرتكزات 

بوجه عام ويف مواجهة مختلف املخاطر والتحديات.

وأكدوا ان أبطال القوات املسلحة اإلماراتية املرابطني 

مبيادين العز والرشف يف أرض اليمن الشقيق يتمتعون 

مبعنويات عالية وإرصار عىل استكامل املهام البطولية 

املكلفني بها، ألنهم ”عيال زايد“ الذين يعتزون برشف 

الجندية والدفاع عن قضايا الوطن، والفخر برفع راياته 

يف ميادين الواجب والرشف.

الذي  والتاريخي  والبطويل  املرشف  بالدور  واشادوا 

تؤديه قواتنا املسلحة يف اليمن وما أظهرته من أداء 

توج  والذي  والتنفيذ  والتخطيط  الجاهزية  يف  رفيع 

قوات  اليمنية ضمن  الساحة  مهمة عىل  بانتصارات 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية.

البواسل  لجنودنا  العالية  املعنوية  الروح  عىل  وأثنوا 

الحق  عن  الدفاع  مواصلة  عىل  وعزمهم  وإرصارهم 

والواجب، والذود عن الشقيق ونرصة املظلوم مهام 

الله  معاهدين  وتضحيات،  جهود  من  ذلك  تطلب 

عز وجل والقيادة الحكيمة عىل مواصلة طريق العز 

ميادين  يف  مرشفة  ومبواقف  وثبات،  بعزمية  والنرص 

البذل والعطاء.

ويف مملكة البحرين قام اللواء راشد أحمد املعال قائد 

عام رشطة أم القيوين بزيارة قوة الواجب اإلماراتية 

العاملة يف البحرين للتهنئة بعيد األضحى املبارك.
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يديم  أن  شأنه  جل  الله  األبطال  جنودنا  ودعا 

واألمتني  اإلمارات  دولة  واألمان عىل  األمن  نعمة 

يعيد  وأن  العامل  دول  وسائر  واإلسالمية  العربية 

الكريم  اإلمارات  عىل شعب  املباركة  األيام  هذه 

بالخري والتقدم والرخاء.

وأكد منتسبو قواتنا املسلحة املرابطون بساحات 

”وام“  اإلمارات  أنباء  لوكالة  ترصيحات  يف  املجد 

الرباط ملتزمني  ثباتهم وبأسهم عىل كافة مواقع 

تصنع  مقدسة  ألمانة  حملة  األصيل  بنهجهم 

محطات مضيئة من تاريخ أمتنا املرشف مجددين 

العهد عىل أن يبقوا حصن الوطن املنيع امللتزمني 

رسالة  حملة  دامئا  ليكونوا  وعهدهم  بقسمهم 

نرصة القضايا العادلة املدافعني عن الحق ونرصة 

الضعيف وقهر كل متكرب وظامل.

وقال جنودنا البواسل وهم يدافعون عن أشقائهم 

وشعب  الرشيدة  القيادة  ”نعاهد  اليمن:  يف 

اإلمارات بأن ندافع عن الوطن والذود عن حامه 

الوطنية  واملكتسبات  التنمية  مسرية  ونحمي 

بالغايل والنفيس“ ..مؤكدين الوفاء لشهداء الوطن 

األبرار وتضحياتهم الطاهرة يف الدفاع عن القضايا 

العادلة وأمن املنطقة والوقوف إىل جانب األشقاء 

يف مواجهة الطامعني.

فمن جانبه رفع سيف محمد أحد منتسبي قواتنا 

املسلحة أسمى آيات التهاين إىل القيادة الرشيدة 
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مبناسبة  األبرار  الشهداء  وأرس  اإلمارات  وشعب 

عيد األضحى املبارك وقال: ”نجدد الوالء واالنتامء 

دامئا  العهد  عىل  نكون  وأن  والقيادة  للوطن 

حاملني راية الوطن عاليا نفتديها بالغايل والنفيس 

لتبقى خفاقة شامخة“.

املسلحة  قواتنا  منتسبي  أحد  راشد  نارص  وهنأ 

عيد  بحلول  اإلمارات  وشعب  الرشيدة  القيادة 

وشعب  القيادة  ”نعاهد  وقال:  املبارك  األضحى 

اإلمارات عىل أن نكون عىل العهد حامة للوطن 

وننرص  ألهله  الحق  نعيد  وأن  الحصني  ودرعه 

مهام  األشقاء  جانب  إىل  والوقوف  املستضعفني 

تطلب ذلك من تضحيات“.

وتوجه منصور محمد أحد منتسبي قواتنا املسلحة 

اإلمارات  وشعب  الرشيدة  القيادة  إىل  بالتهنئة 

وأرس الشهداء األبرار مبناسبة عيد األضحى املبارك 

بأن نجسد  للوطن والقيادة  العهد  وقال: ”نجدد 

التسامح  عىل  القامئة  اإلمارات  ومبادئ  قيم 

كلمة  وإعالء  دامئا  والتعايش  والسالم  والعدل 

الحق ونرصة املظلوم“.

املسلحة:  قواتنا  منتسبي  أحد  حاتم سعيد  وقال 

واالنتامء  الوالء  نجدد  املباركة  املناسبة  ”يف هذه 

للوطن والقيادة وأن نكون عىل العهد دامئا نحمل 

راية الوطن عاليا ونفتديها بالغايل والنفيس لتبقى 

خفاقة شامخة“.

املسلحة  قواتنا  منتسبي  أحد  عيل  مطر  وتقدم 

الرشيدة  القيادة  إىل  والتربيكات  التهاين  بأخلص 

املبارك  األضحى  عيد  مبناسبة  اإلمارات  وشعب 

وقال: ”نحن أبناء قوتنا املسلحة صانعي املالحم 

ونرصة  الوطن  قضايا  عن  الدفاع  يف  البطولية 

وأمثلة  لألجيال  خالدة  منارة  لتبقى  املستضعفني 

حية أبد الدهر عىل حب الوطن والبذل“.
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وقد توافد امللتحقون بالخدمة الوطنية يف مختلف 

املراكز املخصصة الستقبال الدفعه 12 من الخدمه 

الوطنيه وهي معسكر تدريب  العني ومعسكر سيح 

ومدرسة  املنامه  ومعسكر  ليوا   ومعسكر  اللحمه 

بأعداد  الصباح  منذ  بالشارقه  االتحاديه  الرشطه 

تسليم  وتم  الدورة،  يف  تسجيلهم  تم  حيث  كبرية، 

مالبس  من  املجندين  متطلبات  امللتحقني  جميع 

باملعسكر  تعريفهم  تم  كام  بهم  خاصة  وعهدة 

من  محارضات  تنظيم  اىل  إضافة  الداخيل  والنظام 

حيث  التدريبية  الدورة  افتتاح  قبل  املدربني  قبل 

ظهر إقبال كبري وحامس من الطلبة وثقة لاللتحاق 

عن  عربوا  األمور  أولياء  أن  كام  الوطنية  بالخدمة 

لاللتحاق  أبنائهم  بإحضار  ورسورهم  سعادتهم 

فرتة  أثناء  متابعتهم  عىل  عالوة  الوطنية  بالخدمة 

املعسكر

املواطنني  جانب  من  التفاعل  صورة  وكشفت   

وأبنائهم  لالستجابة لنداء الوطن بالخدمة الوطنية 

واالحتياطية، أن اإلمارات قوية بأبنائها املحبني لها، 

الدفاع  غاٍل ونفيس يف  بكل  للتضحية  واملستعدين 

الرشيدة،  لقيادتهم  مواطنيها  بوالء  وشامخة  عنها، 

وأمنه  الوطن  مصلحة  تضع  القيادة  بأن  وإميانهم 

عىل  دامئاً  وتعمل  أولوياتها،  قمة  يف  واستقراره 

الحفاظ عىل استقراره ومكتسباته التنموية، وتعبئة 

املادية والبرشية من أجل أن تظل تجربته  قدراته 

  :  :
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التنموية مصونة ورائدة، ومتوهجة عىل الدوام

وبهذه املناسبة قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد 

بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية إنه مشهد تاريخي ونحن نرى 

بالدفعه  لاللتحاق  يتوافدون  وهم  الوطن  ابناء 

الثانية عرش من مجندي الخدمة الوطنية  يف مسرية 

ال تعرف التوقف، ووطن ال يعرف للكسل وال لليأس 

أو التسويف طريقاً، وطن كل يوم تعرف الصدارة 

مكانه لتذهب إليه مصافحة كفه، مفتخرة به، وطن 

أسسه حكيم، ويرعاه أبناؤه األوفياء، وترفرف راياته 

يف كل املجاالت..

واكد بأنه بالتحاق ابناء الوطن يف الخدمة الوطنية  

ويكتسبون  املجتمع،  ألفراد  االنصهار  يتحقق 

وتتحقق  اإلنجاز  عىل  القدرة  لهم  تحقق  مهارات 

يف  األجيال  وتنصهر  اإليجابية،  واملشاركة  الوحدة 

قادرة  أمة  وانسجام، صانعة  بتناغم  بوتقة واحدة، 

عىل امليض لتسجيل أروع املالحم يف التاريخ القديم 

وسواعد  وعزمية  بهمة  تُبنى  فاألوطان  والحديث، 

وحدهم  هم  الوطن  فأبناء  املخلصني،  أبنائها 

املعنيون بالذود عن وطنهم يف مواجهة أي تهديد، 

وهم وحدهم املعنيون بتحويل الطموحات واآلمال 

والتطلعات إىل واقع ملموس

أبناء  من  األفواج  بهذه  واعتزازه  فخره  وأعرب عن 

الوطن، ممن التحقوا لخدمة وطنهم، مؤكداً أهمية 

هذه املرحلة من حياتهم، ودورها الرئييس يف بناء 

وااللتزام  واالنضباط  والوالء  النبيلة  القيم  وترسيخ 

العسكرية،  قدراتهم  وتعزيز  نفوسهم،  يف  والجدية 

سليمة،  وطنية  تنشئة  القادمة  األجيال  وتنشئة 

ومساعدتها عىل إدراك التحديات التي قد تواجهها 

وكيفية التصدي لها مبنتهى املسؤولية والحذر

تم  متكامل  تدريبي  برنامج  إىل  املجندون  ويخضع 

يؤكد  ما  العاملية،  املامرسات  ألفضل  وفقاً  تطويره 

حرص القيادة العامة للقوات املسلحة عىل االرتقاء 

:
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للربنامج وتطويرها، وتعزيزها  التدريبية  باملنظومة 

األهداف  تحقيق  لضامن  املستوى،  عالية  مبناهج 

االسرتاتيجية املنشودة

األوىل  املرحلة  يف  الوطنية،  الخدمة  برنامج  ويركز 

منه، عىل تحويل املجندين من الصبغة املدنية إىل 

الصبغة العسكرية، من خالل التدريبات العسكرية 

عىل  وتعويدهم  واستخدامه،  السالح  وحمل 

الضبط والربط العسكري، وتعزيز مستوى لياقتهم 

البدنية، وترسيخ القيم الوطنية يف نفوسهم، وصقل 

مهاراتهم القيادية وتطويرها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة 

عىل  فيها  التدريب  يتم  التي  التخصيص،  التدريب 

القوات املسلحة،  مهن وتخصصات محددة، تخدم 

ليتم توزيعهم بعد التخصص عىل وحدات القوات 

املهن  هذه  فعلية  وبصورة  ليامرسوا  املسلحة، 

مع  جنب  إىل  جنباً  عالية،  بحرفية  والتخصصات 

جانب  إىل  املسلحة،  القوات  يف  العاملني  إخوانهم 

أيدي  سيتلقونها عىل  التي  املحارضات  من  العديد 

اإلسالمية  القيم  تعزيز  بهدف  متخصصني،  مدربني 

والوطنية، وتعزز لديهم قيم الوالء واالنتامء للوطن 

والقيادة، ليكون شعارهم «الله - الوطن – الرئيس»

التحق  بالشارقة  اإلتحادية   الرشطة  مدرسة  ويف 

واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  مجندي  من  عدد 

والتي ستقوم املدرسة عىل تدريب املجندين وفق 

األهداف  تدريبية متطورة تضمن تحقيق  منظومة 

االسرتاتيجية املنشودة.من خالل تشكيل فريق عمل 

توزيعهم  عىل  واإلرشاف  الدفعة،  مجندي  ملتابعة 

مبختلف الوحدات الرشطية، وعىل عملية تدريبهم، 

الخدمة  بصفوف  االلتحاق  أهمية  عىل  والتاكيد  

الوطنية، ودورها الرئيس يف بناء وترسيخ قيم الوالء 

املجندين  نفوس  يف  والجدية  وااللتزام  واالنضباط 

ووالئهم  وانتامئهم  العسكرية  قدراتهم  وتعزيز 

لوطنهم.

األمنية  الثقافة  نشـر  عىل  الدورة  برنامج  وسريكز 

ويساعد  جًدا،  مهم  الجانب  وهذا  الشباب،  لفئات 

ضمن  التدريب  يف  امللتحقني  وجود  ذلك  عىل 

ويعد  خاصة،  أهمية  األمنيـة  النـواحي  تويل  بيئُة 

بـام  األمنيـة  للمؤسسات  الجوهرية  القيم  من 

املستقبل.  يف  أمنيًا  الوطنية  املؤسسات  سـيعزز 

مهمة  خطوة  مبنزلـة  التـدريب  سـيكون  لـذلك 

املاديـة  كافـة:  بأبعـاده  الـوطني  تعزيزاألمـن  نحو 

عىل  الفرصة  تفويت  واملعنوية،وسيتم  والحسـية 

شغل  خالل  من  وذلك  الشباب  بفئات  املرتبصني 

من  مع  جنب  إىل  جنبًا  وعملهم  باملفيد  أوقاتهم 

ونذروا  للوطن  والفداء  للقائد  بالوالء  أقسموا 

حياتهم لحامية دولة اإلمارات.

وأكد اولياء أمور الطلبة أن تأدية الخدمة الوطنية 

يحمي  منيعاً  حائطاً  متثل  واالحتياطية  اإللزامية 

الوطن،  ويصون مكتسبات  الوطن داخلياً وخارجياً 

مبا  الرجال،  مصنع  املسلحة  القوات  أن  مؤكدين 

مواهبهم  تصقل  متنوعة  خربات  من  لهم  تقدمه 

وتنمي فيهم حب الوالء واالنتامء للوطن وقيادته 

الرشيدة والحكيمة.

ومن جانبهم  أعرب العديد من الشباب 

وفخرهم  سعادتهم  عن  املنتسبني 

ببدء خدمتهم الوطنية وقالوا 

هذه  ينتظرون  إنهم 

مراكز  لدخول  اللحظة 

الواجب  بأن  مؤمنني  التدريب، 

تأديته قد حان  الذي سينالون رشف 

بشكله  التدريبي  للمعسكر  بالدخول 

املرحلة  تلك  يجتازوا  أن  آملني  العميل 

برشف وعزة وكرامة كام هو الحال يف 

الخدمة العسكرية.

أنهـــم  إىل  وأشــــــاروا 

متحمســون للغايـــة 

مراكـز  لدخـــول 

التجنيــــــد 

نهم  أ و

حريصــــون 

عىل  فرتة  ومنذ 

أن يكونــوا جاهـــزين 

هذه  الجتياز  ومستعدين 

يحفزون  ما  دامئا  وهم  الدورة 

لكل  رشف  ألنه  ذلك  عىل  الشباب 

أبناء الوطن أن يشاركوا يف العرس الوطني 

عن  وأعربوا  الوطنية،  للخدمة  االنتساب  يف 

وقالوا  الوطنية  خدمتهم  ببدء  وفخرهم  سعادتهم 

إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز التدريب 

الذي  الواجب  بأن  مؤمنني 

قد  تأديته  رشف  سينالون 

حان بالدخول للمعسكر 

بشكله  التدريبي 

العميل
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إماراتية  الدويل طائرة شحن  وصلت إىل مطار عدن 

الطبية،  واملستلزمات  األدوية  من  طناً   14 تحمل 

وأوضح  الضالع.  محافظة  مستشفيات  عىل  ستوزع 

اإلمارايت،  األحمر  الهالل  هيئة  ممثل  الكعبي  عيل 

الذي كان يف استقبال الطائرة مبطار عدن، أن شحنة 

األدوية هذه سيتم إرسالها لدعم مستشفيات محافظة 

الضالع، منوهاً بأن هذا الدعم يأيت بعد أيام من افتتاح 

بأحدث  مجهز  الضالع،  مبحافظة  ميداين  مستشفى 

الوسائل واملعدات الطبية وسيارات اإلسعاف.

وأولت دولة اإلمارات، وعرب ذراعها اإلنسانية «الهالل 

خاصة،  أهمية  الضالع  محافظة  اإلمارايت،  األحمر» 

وقدمت لها مختلف أشكال الدعم الطبية والصحية 

العام  «النرص»  مستشفى  وزودت  وسبق  واإلغاثية، 

ومعدات  مواد  وتقديم  أكسيجني،  أسطوانة  بـ655 

أدوية  اإلمارات  أرسلت  كام  مراحل،   4 عىل  طبية 

ومستلزمات طبية عرب املركز الوطني لإلمداد الدوايئ 

منظمة  عرب  ودعامً  اليمنية،  الصحة  لوزارة  التابع 

الصحة العاملية، وإرسال ما يزيد عىل 60 جريحاً لتلقي 

العالج يف الخارج.

وتحرص اإلمارات عىل دعم القطاع الصحي يف املدن 

الدويل،  املجتمع  لقرارات  بني  واستفزاز  متاٍد  يف 

يف  سفري  تعيني  عىل  الحويث  ميليشيا  أقدمت 

إيران، كونه إجراء ينقل العالقة بينهام إىل حيز 

العلن بعد أن كانت رساً، فيام شددت الرشعية 

معركة  هي  إيران  مع  املعركة  أن  عىل  اليمنية 

العريب ودعمه  التحالف  مواقف  مثمنة  وجود، 

الثابت لوحدة واستقرار اليمن.

وأعرب رئيس الحكومة اليمنية الرشعية، معني 

وحكومة  قيادة  بالده  تقدير  عن  عبدامللك، 

مواقفه  عىل  الرشعية  دعم  لتحالف  وشعباً 

الراسخة ودعمه الثابت لوحدة واستقرار اليمن، 

وتحمل العبء األكرب يف جهود استعادة الدولة 

وتصويب األوضاع. وشدد عىل موقف الحكومة 

الوجودية  املعركة  بأن  الثابت  والتحالف 

واملصريية، هي ضد املرشوع اإليراين يف اليمن، 

بافتعال  متمردة  ميليشيا  ألي  السامح  وعدم 

أحداث أياً كانت لحرف بوصلة هذا الهدف.

وأشاد عبدامللك خالل لقاء مع السفري الربيطاين 

املوالية  اإلرهابية  الحويث  ميليشيات  عمدت 

اليمني والقطاع  االقتصاد  إليران عىل تدمري 

األوىل  اللحظة  منذ  رئيس  بشكل  املرصيف 

الجتياحها العاصمة صنعاء، وإعالن سيطرتها 

عىل مبنى البنك املركزي اليمني. 

سارعت  املاضية،  السنوات  وخالل 

إمرباطورية  بناء  إىل  االنقالبية  امليليشيات 

املرصيف،  القطاع  استغالل  عرب  مالية ضخمة 

وتسخريه ملصالحها الخاصة، ودعم العمليات 

العسكرية التي تخوضها باملحافظات اليمنية، 

موالية  محلية  تنظيامت  سارعت  املقابل  يف 

وعالقاتها  الحرب  أوضاع  استغالل  إىل  لقطر 

يف  مخططاتها  لتنمية  الحوثية  بامليليشيات 

غسيل األموال ومتويل اإلرهاب يف البلد.

فإن  مينية،  مرصفية  مصادر  وبحسب 

بدعم من جهات قطرية  الحويث  ميليشيات 

تأسيس  عىل  عملت  لهم،  موالية  وأخرى 

قطاع مرصيف مواٍز للقطاع الحكومي والخاص 

الذي كان موجوداً قبل اجتياحهم للعاصمة 

أن  عليها، موضحاً  وإعالن سيطرتهم  صنعاء 

تنظيم  بهدف  جاء  الحويث  املرصيف  القطاع 

ينهبون  التي  الطائلة  األموال  غسيل  عملية 

اليمني  املركزي  البنك  من  يومي  بشكل  بها 

الخاضعة  املحافظات  يف  وفروعه  صنعاء  يف 

لسيطرتهم، ومن إيرادات املرافق الحكومية 

املوظفني  ومرتبات  العامة  واملؤسسات 

املتوقفة منذ نحو 4 أعوام. وأشارت املصادر 

أخرى  وجامعات  الحويث  ميليشيات  أن  إىل 

رشكات  إنشاء  عىل  عملت  لقطر  موالية 

غسيل  أجل  من  محلية  رصافة  ومحالت 

عدد  بلغ  حيث  اإلرهاب،  ومتويل  األموال 

تلك  استحدثتها  التي  الرصافة  رشكات 

رشكة   2000 نحو  والجامعات  امليليشيات 

ومحل رصافة. 

 :
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تقديم  عىل  اإلمارات  تقترص  وال  املحررة،  اليمنية 

مساعداتها  تشمل  بل  الطبية،  واملستلزمات  األدوية 

أيضاً إنشاء وصيانة املراكز الصحية واملستشفيات.

العربية  اإلمارات  دولة  أغاثت  متصل،  سياق  ويف 

األحمر،  الهالل  هيئة  اإلنسانية  ذراعها  عرب  املتحدة، 

يف  «خورة»  مبنطقة  الجارفة  السيول  من  املترضرين 

وقدمت  شبوة.  مبحافظة  السفىل»  «مرخة  مديرية 

تحوي  مساعدات  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة 

مخيامت  عدة  وجهزت  الرئيسة،  الغذاء  مكونات 

جهودها  إطار  يف  السيول  من  للمترضرين  إيوائية 

اإلنسانية واإلغاثية التي تبذلها عىل مختلف الصعد، 

اليمن والتخفيف من معاناتهم  ملساعدة األشقاء يف 

وتحسني ظروفهم املعيشية. وقام فريق التوزيع التابع 

لهيئة الهالل األحمر، بتوزيع 800 سلة غذائية، مبعدل 

64 طناً، مستهدفة 4720 شخصاً من سكان منطقة 

إيوائية لعدد من  «خورة»، كام تم تجهيز مخيامت 

املواطنني اليمنيني الذين ترضرت منازلهم، جراء تدفق 

السيول الجارفة.

وتأيت هذه املساعدات يف إطار النهج اإلنساين وجهود 

اإلمارات املتواصلة، يف ظل تفاقم األوضاع اإلنسانية 

املناطق مبحافظة شبوة.  بسكان هذه  تعصف  التي 

األحمر»  «الهالل  مساعدات  من  املستفيدون  وعرب 

اإلمارايت عن شكرهم وتقديرهم لدولة اإلمارات، قيادًة 

وشعباً، عىل هذا العون الكبري واللفتة اإلنسانية التي 

ستساهم يف التخفيف من معاناتهم، وسط الظروف 

املعيشية الصعبة وتردي األوضاع االقتصادية.

هيئة  وزعتها  التي  الغذائية  السالل  عدد  أن  يذكر 

الهالل األحمر، منذ بداية العام، بلغت 29468 سلة 

غذائية استهدفت 135319 شخصاً من األرس املحتاجة 

واملترضرة يف محافظة شبوة.

لدى اليمن، مايكل آرون، بالجهود الحثيثة التي 

ما  لتجاوز  السعودية،  بقيادة  التحالف  يبذلها 

جرى يف العاصمة املؤقتة عدن، وعودة األوضاع 

إىل طبيعتها مبا ميكن الحكومة من مواصلة أداء 

الخدمات  وتحسني  األوضاع  تطبيع  يف  دورها 

نحو  وامليض  املواطنني،  عىل  املعاناة  وتخفيف 

استكامل استعادة الدولة، وإنهاء التمرد الحويث 

الطائفي املدعوم إيرانياً.

بالده  دعم  الربيطاين،  السفري  جدد  بدوره، 

وموقفها  الرشعية  اليمنية  للحكومة  املستمر 

جهودها  لتقويض  تحركات  أي  برفض  الثابت 

جهود  واستكامل  واالستقرار  األمن  فرض  يف 

املوحد  املوقف  إىل  مشرياً  الدولة،  استعادة 

اليمنية  الرشعية  دعم  يف  الدويل  للمجتمع 

السعودية  بقيادة  التحالف  جهود  ومساندة 

لتحقيق األمن واالستقرار وإنهاء معاناة الشعب 

اليمني.

يف  الرشعية  دعم  تحالف  قوات  متّكنت 

بدون  طائرة  وإسقاط  اعرتاض  من  اليمن 

طيار «مسرّية» أطلقتها ميليشيا الحويث من 

صنعاء باتجاه اململكة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، 

العقيد الركن تريك املاليك، إن كل محاوالت 

بدون  الطائرات  بإطالق  الحوثية  امليليشيا 

طيار مصريها الفشل. وشّدد املاليك عىل أن 

املحاوالت اإلرهابية املتكررة تعّرب عن حالة 

اليأس لدى امليليشيا اإلرهابية، وتؤكد إجرام 

وكالء إيران باملنطقة ومن يقف وراءها.

إىل ذلك، رحب املجلس االنتقايل الجنويب يف 

السعودية  بها  تقوم  التي  بالجهود  اليمن، 

لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبّناء.

أشاد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل 

قائالً  اليمن،  اإلماراتية يف  بالتضحيات  خليفة، 

الناكرة  البيانات  متحوها  ال  الشهداء  دماء  إن 

لها، يف وقت أكدت قيادة القوات املشرتكة يف 

هذه  يف  األزمات  افتعال  أن  الغريب،  الساحل 

اليمني  الشعب  تاريخ  من  الدقيقة  املرحلة 

مع الرشكاء يف التحالف العريب ال يخدم سوى 

املخطط اإليراين التدمريي املتمثل يف ميليشيا 

املجلس  استجاب  فيام  اإلرهابية،  الحويث 

االنتقايل الجنوبية لدعوة السعودية وأعلن عن 

وقف إطالق النار يف شبوة.

وأكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن 

ودماء  األصيل  «املوقف  أن  آل خليفة،  أحمد 

لها».  الناكرة  البيانات  متحوها  ال  الشهداء 

وسم  تحت  تويرت  عىل  تغريدة  يف  وأضاف 

شهداء  الله  «رحم  #االمارات_سند_وعزوة: 

اإلمارات يف اليمن».

 « »
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العسكرية  املنطقة  قيادة  باسم  الناطق  أكد 

أن  الجابري،  هشام  اليمني،  بالجيش  الثانية 

دعم  تحالف  ضمن  العاملة  اإلماراتية  القوات 

حرضموت  محافظة  أنقذت  اليمن،  يف  الرشعية 

وأعادت  اإلرهايب،  «القاعدة»  تنظيم  براثن  من 

لها األمان واالستقرار، كام قامت بتأهيل األجهزة 

التعليمية  واملؤسسات  واملستشفيات  األمنية 

الخدمة  إىل  إعادتها  بهدف  األخرى،  واملؤسسات 

من جديد، وتطرق يف حوار مع «وسائل اإلعالم»، 

إىل اإلساءات املمنهجة التي تقودها أحزاب عىل 

إىل  اإلمارات، الفتاً  (اإلخواين) ضد  اإلصالح  رأسها 

للقوات  املستمرة  النجاحات  إىل  يعود  ذلك  أن 

اإلماراتية يف سبيل إعادة األمن واالستقرار لليمن.

مريرة  أياماً  الجابري، أن حرضموت عاشت  وأكد 

ساءت  حيث  «القاعدة»،  تنظيم  سيطرة  تحت 

املكاتب  تدمري  األمراض وتم  الخدمات وانترشت 

اإلمارات  يد  أن  إىل  الفتاً  العامة،  واملؤسسات 

ساهمت يف إعادة الحياة إىل حرضموت، وتطرق 

 3 إىل  أشار  حيث  املحافظة،  تحرير  معارك  إىل 

عمليات نوعية هي «الفيصل»، و«الجبال السود»، 

و«القبضة الحديدية»، بأوامر محافظ حرضموت 

اللواء  بالجيش  الثانية  العسكرية  املنطقة  وقائد 

من  جوي  بإسناد  البحسني،  ساملني  فرج  ركن 

إىل أن العمليات أسفرت  القوات اإلماراتية، الفتاً 

القبض عىل  وإلقاء  «القاعدة»  تفكيك خاليا  عن 

املسيني مام  فلولها يف وادي  عنارصها، ومالحقة 

تم  كام  اإلرهايب،  للتنظيم  موجعة  رضبة  شكل 

فرض حزام أمني عىل مديريات ساحل حرضموت، 

وانتشار واسع للقوات الحرضمية.

الجابري، إىل أن اإلمارات ساهمت بشكل  وأشار 

وتزويدها  السواحل  خفر  قوات  تأهيل  يف  كبري 

باملعدات الالزمة، وتشكيل قوة حامية السواحل 

ومكافحة القرصنة وعمليات التهريب، عالوًة عىل 

خطة تأهيل األجهزة األمنية األخرى التي شملت 

والنجدة  والرشطة  األمن  قوات  منتسبي  تأهيل 

اللوجستي  الدعم  وتقديم  الخاصة،  والقوات 

كالسيارات األمنية، وتأهيل جميع مراكز الرشطة 

تعرضت  كانت  أن  بعد  حرضموت،  ساحل  يف 

للتدمري من طرف «القاعدة»، الفتاً إىل أن الخطة 

أسهمت بشكل كبري يف استعادة األمن واستتبابه 

يف املحافظة، وأضاف أن قوات النخبة الحرضمية 

التي تم تشكيلها من قبل قوات التحالف ساهمت 

يف استعادة املؤسسات والحقول واملوانئ الخاصة 

بالنفط يف حرضموت كميناء «ضبة» النفطي. 

الريان  ملطار  الحياة  أعادت  اإلمارات  أن  وأوضح 

الدويل، من خالل مرشوع متكامل يتضمن تأهيل 

تقديم  وكذلك  واملغادرة،  االستقبال  صاالت 

املعدات والتجهيزات الفنية الالزمة، وأشار إىل أن 

مطار الريان شهد تحسينات من تجهيز املكاتب 

لإلدارة  مكاتب  تشمل  التي  الحديثة  والصاالت 

ورشكات الطريان واألمن ومواقع تدقيق الجوازات 

وتفتيش الحقائب وصاالت الدخول واملغادرة، إىل 

ونظام  مركزية،  تكييف  منظومة  تجهيز  جانب 

الفتاً  عالية،  تقنية  ذات  بكامريات حديثة  مراقبة 

إىل أن املطار شهد أيضاً تجهيزات يف البنية التحتية 

للطرقات  صيانة  وأعامل  األساسية  والخدمات 

واملمرات ومواقف السيارات يف املطار، إىل جانب 

أعامل فنية أخرى استعداداً إلعادة االفتتاح خالل 

الفرتة املقبلة. 

وأكد الجابري أن مؤسسات الدولة يف حرضموت 

عادت إىل الحياة من جديد، كالقضاء واملؤسسات 

كإذاعة  األخرى  الحكومية  واملؤسسات  التعليمية 

املكال التي ساهمت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت 

الجهود  مثمناً  لألثري من جديد،  إعادة صوتها  يف 

اإلماراتية يف إعادتها للعمل. وتطرق إىل املشاريع 

الصحية التي تقدمها اإلمارات، حيث ذكر أن هيئة 

الصحية  املشاريع  من  عدداً  تنفذ  األحمر  الهالل 

إلعادة تأهيل القطاع الطبي يف املحافظة، تتضمن 

مستشفيات   7 وتأثيث  وصيانة  تأهيل  إعادة 

وتزويدها باألدوية، باإلضافة إىل استرياد املعدات 

منها  يستفيد  التي  الالزمة  الطبية  والتجهيزات 

الديس  ومستشفى  العام،  الشحر  مستشفى 

الرشقية، ومركز الريدة الرشقية، وبنك الدم بهيئة 

الصناعية  األطراف  ومركز  سيناء  ابن  مستشفى 

يف املكال، ومستوصف قصيعر الطبي ومستشفى 

غيل باوزير العام، إضافة إىل إعادة بناء وتطوير 

مستشفى لألمومة والطفولة يف حرضموت بسعة 

واإلنشاء  الصيانة  أعامل  جانب  إىل  رسيراً،   150

والكهرباء، وكذلك تزويد املستشفى مبولد كهربايئ، 

كام تشمل األعامل استرياد وتوفري املعدات الطبية 

والتجهيزات الالزمة، ورشاء األدوية للمستشفيات 

واملراكز الصحية يف حرضموت الساحل والوادي.
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نوعية  عسكرية  عملية  العريب  التحالف  نفذ 

باليستية  لتخزين صواريخ  كهوف  تدمري  استهدفت 

وطائرات مسرية وأسلحة يف صنعاء تابعة مليليشيات 

الجيش  حرر  فيام  إليران،  املوالية  اإلرهابية  الحويث 

اليمني مواقع جديدة يف صعدة وحجة، جاءت هذه 

املشرتكة  اليمنية  القوات  أحبطت  فيام  التطورات 

املحررة  األجزاء  عىل  للميليشيات  عنيفة  هجامت 

مبحافظة الحديدة.

ونفذت قيادة القوات املشرتكة لتحالف دعم الرشعية 

من  عدد  لتدمري  نوعية  عسكرية  عملية  اليمن  يف 

كهوف  عن  عبارة  املرشوعة،  العسكرية  األهداف 

املوالية  اإلرهابية  الحويث  ميليشيات  تستخدمها 

من  والطائرات  البالستية  الصواريخ  لتخزين  إليران 

دون طيار واألسلحة، وتقع يف «فج عطان» ومعسكر 

«العمد» بصنعاء.

الرسمي  املتحدث  املاليك  تريك  الركن  العقيد  وقال 

األنباء  وكالة  بثه  ترصيح  يف  التحالف  قوات  باسم 

املشرتكة  القوات  «قيادة  إن  «واس»،  السعودية 

للتحالف نفذت عملية عسكرية نوعية لتدمري عدد 

من األهداف العسكرية املرشوعة، عبارة عن كهوف 

لتخزين  اإلرهابية  الحويث  ميليشيات  تستخدمها 

طيار  دون  من  والطائرات  البالستية  الصواريخ 

واألسلحة، وتقع هذه الكهوف يف فج عطان ومعسكر 

املاليك  العقيد  وأوضح  صنعاء».  بالعاصمة  العمد 

العسكرية  للعمليات  امتداد  االستهداف  عملية  أن 

والتي  الحوثية،  القدرات  لتدمري  السابقة  النوعية 

تنفذها قيادة القوات املشرتكة للتحالف لتدمري هذه 

القدرات وتحييد خطرها عىل األمن اإلقليمي والدويل. 

وأكد العقيد املاليك أن عملية االستهداف تتوافق مع 

القانون الدويل اإلنساين وقواعده العرفية، وأن قيادة 

اإلجراءات  كل  اتخذت  للتحالف  املشرتكة  القوات 

أي  من  املدنيني  لحامية  الالزمة  والتدابري  الوقائية 

اإلجراءات  تنفيذ  يف  استمرارها  مع  جانبية،  أرضار 

الصارمة لتدمري هذه القدرات وتحييد خطرها عىل 

املدنيني داخل اليمن ودول جوار اليمن.

نهبت ميليشيات مسلحة موالية لـ«اإلخوان» مخازن 

لألسلحة والذخائر يف معسكرات تابعة للجيش واألمن 

هجامت  لتنفيذ  الستخدامها  متهيداً  وعدن  أبني  يف 

شملت  كام  الجنوبية،  املحافظات  داخل  تخريبية 

«عتق»  مدينة  األهايل يف  ممتلكات  النهب  عمليات 

الجنويب  االنتقايل  املجلس  أكد  فيام  شبوة،  مبحافظة 

وأبني  عدن  محافظات  شهدتها  التي  األحداث  أن 

وشبوة كشفت املؤامرة التي يجري تنفيذها من قبل 

ميليشيات حزب «اإلصالح» وبتواطؤ مع ميليشيات 

الحويث اإلرهابية املوالية إليران والتنظيامت اإلرهابية، 

مرئية  تسجيالت  بثت  فيام  التطورات  هذه  جاءت 

تابعة لـ«اإلخوان» عملية تحشيد كبرية تم استقدامها 

من مأرب والجوف والبيضاء بينها خاليا إرهابية تتبع 

تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ووثقت تلك التسجيالت عمليات نهب ملخازن األسلحة 

والذخائر يف معسكرات تابعة للجيش واألمن يف أبني 

وعدن ووقوعها بيد عنارص إرهابية متهيداً الستخدامها 

لتنفيذ هجامت تخريبية داخل املحافظات الجنوبية. 

وتأيت هذه التحركات يف عدن الستغالل عملية التهدئة 

التي دعت لها قوات التحالف العريب وأعلنت قوات 

التي  املناطق  مختلف  يف  التزامها  االنتقايل  املجلس 

االنتقايل  املجلس  يف  قيادي  وحذر  فيها.  تتمركز 

من  شبوة  مبحافظة  «عتق»  مدينة  سكان  الجنويب، 

عمليات نهب تنفذها ميليشيات «اإلخوان» ملمتلكات 

األهايل يف املدينة. ودعا عضو االنتقايل الجنويب سامل 

ثابت العولقي، األهايل يف مدينة «عتق» إىل االنتباه 

عىل ممتلكاتهم يف املنازل وسياراتهم، مؤكداً أن هناك 

عمليات نهب كبرية تقوم بها ميليشيات «اإلخوان». 

واملعادن  النفط  كلية  الجنويب، تعرض  القيادي  وأكد 

يف شبوة للنهب الكيل من جانب عنارص ميليشيات 

«اإلخوان».
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محافظ  البحسني  ساملني  فرج  ركن  اللواء  أشاد 

بالدور  الثانية  العسكرية  املنطقة  قائد  حرضموت 

بناء  يف  العريب  التحالف  لدول  والبارز  املحوري 

من  الخالص  عقب  واألمنية  العسكرية  املؤسستني 

سيطرة تنظيم «القاعدة».

وأشار املحافظ خالل زيارته إىل معسكر «لواء الريان» 

يف املكال، إىل أن بناء القوات العسكرية واألمنية يف 

حرضموت يسري بخطى ثابتة لتكون الحامي والحصن 

قوى  إليها  تسعى  تهديدات  ألي  التصدي  يف  املنيع 

الرش واإلرهاب، الفتاً إىل أن «املحافظة تعيش أوضاعاً 

أمنية مستقرة غري مسبوقة عقب التحرر من العنارص 

التحالف  قوات  مبساندة   2016 أبريل  يف  اإلرهابية 

تحقيق  يف  الحقيقي  السند  كانت  التي  العريب 

االنتصارات واإلنجازات الراهنة». 

وأكد اللواء ركن فرج ساملني البحسني أن ما «تحقق 

من أمن واستقرار يف حرضموت أمر كبري وعظيم ال 

من  إال  النعمة  قيمة هذه  يعرف  ولن  بثمن،  يقّدر 

صنوف  ومن  األمنية  االختالالت  من  وعاىن  اكتوى 

حرضموت  واستقرار  أمن  أن  وأكد  اإلرهاب». 

من  تحقيقه  تم  مبا  التفريط  يتم  ولن  أحمر  خط 

االلتفاف  إىل  األهايل  داعياً  ونجاحات،  انتصارات 

ومواجهة  والعسكرية  األمنية  املؤسستني  خلف 

الفوىض  لنرش  تسعى  التي  الدنيئة  املحاوالت  كل 

والتخريب داخل املحافظة.

وأفاد مسؤولون أمنيون يف املكال أن األجهزة األمنية 

يف مختلف مناطق حرضموت أطلقت خطة شاملة 

األمني  االستقرار  حالة  وتعزيز  املديريات  لتأمني 

ملواجهة أي اعتداءات إرهابية، مشريين إىل أن الخطة 

ترتكز عىل نرش الدوريات األمنية يف مختلف املناطق 

اإلجراءات  وتشديد  العسكرية  النقاط  وتعزيز 

التفتيشية يف مداخل ومخارج املحافظة.

الثانوية،  املنافذ  الحويث نحو إغالق  اتجهت ميليشيا 

ملرور القوافل اإلغاثية والبضائع من ميناء عدن جنوباً 

أغلقت  أن  بعد  والشامل،  الوسط  محافظات  إىل 

الرئيسية، واستهدفت امليليشيا الطرق املارة من رشق 

خطتها  ضمن  البيضاء  محافظة  إىل  لحج  محافظة 

السكان  الشامل الستخدام  إىل  املمرات  كافة  إلغالق 

كورقة البتزاز الرشعية والتحالف.

ومنذ أن قامت بإعاقة تنفيذ اتفاق ستوكهومل بشأن 

وسعيها  الُحديدة  ومدينة  موانئ  من  االنسحاب 

للتحايل عىل ذلك االتفاق لضامن استمرار سيطرتها 

وراس  والصليف  الحديدة  الثالثة  املوانئ  عىل 

عيىس؛ ذهبت امليليشيا نحو فرض واقع حصار عىل 

البضائع  الوسط والشامل، وإعاقة وصول  محافظات 

والقوافل الغذائية إىل أكرث من 23 مليون ميني قامت 

وغرب  شامل  يف  قتال  جبهة  بفتح  الحويث  ميليشيا 

محافظة الضالع،.

عدن  ميناء  بني  يربطان  طريقني  أهم  إغالق  بهدف 

محور  أصبحت  والتي  البالد،  وسط  إب  ومحافظة 

يف  للسكان  والبضائع  الغذائية  املواد  ونقل  تحرك 

امليليشيا  اكتفت  وإذ  امليليشيات.  سيطرة  مناطق 

بتفجري الجسور وعبارات السيول، ما تسبب يف إغالق 

مع  الضالع  محافظة  أطراف  يف  ومتركزت  الطريقني 

محافظة إب، ذهبت نحو فتح جبهتي قتال جديدتني 

يف منطقة يافع عىل حدود محافظتي لحج والبيضاء.

والهدف هو إغالق الطريق الثانوي الذي تستخدمه 

قوافل نقل اإلغاثة والتجار لنقل احتياجات السكان 

محافظة  إىل  ووصوالً  البيضاء  مبحافظة  مروراً  عربها 

ترى  أمر  وهو  املحافظات،  بقية  إىل  ومنها  ذمار 

امليليشيا أنه سيمكنها من ابتزاز الرشعية والتحالف 

بجعل املاليني من السكان بدون مساعدات أو بضائع، 

ميناء  إدارة  استمرار  حق  عىل  تحصل  يجعلها  ما 

الحديدة خالفاً التفاق ستوكهومل واستخدامه لتهريب 

ضد  القتالية  عملياتها  لتمويل  وعائداته  األسلحة 

اليمنيني. سكان ومصادر عسكرية ذكرت أن ميليشيا 

الحزام  لقوات  موقعاً  مرة،  وألول  هاجمت،  الحويث 

األمني يف منطقة الرس، التابعة ملحافظة لحج بالقرب 

البيضاء. حيث دارت مواجهات  من حدود محافظة 

عنيفة مع امليليشيا وقتل عدد من املهاجمني.
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أعلن تحالف دعم الرشعية يف اليمن أن خالفات بني 

قيادات الجامعة الحوثية اإلرهابية وراء مقتل شقيق 

القيادات  إن  وقال:  الحويث.  إبراهيم  امليليشيا  زعيم 

بعمليات  بينها  ما  يف  الخيانات  عىل  دأبت  الحوثية 

قتل وسحل، مشرياً إىل أن عملية التصفية متت يف أحد 

أوكار ومعاقل امليليشيا بحي حدة يف صنعاء.

انتهاكاتها  الحويث  ميليشيا  تواصل  ذلك،  غضون  ويف 

مناطق  يف  اليمنيني  بحق  التعسفية  ومامرساتها 

سيطرتها وسط البالد. ونقل موقع «سبتمرب نت» عن 

مصادر محلية قولها إن ميليشيا الحويث وسعت من 

نرش عنارصها عىل مداخل صنعاء، ومدن أخرى تصل 

بها. وأضافت املصادر أن امليليشيا تنفذ حملة واسعة 

العاصمة  مداخل  عىل  السيارات  لتفتيش  ومكثفة 

كبرية  وعرقلة  بازدحام  متسببة  وضواحيها،  صنعاء 

لحركة املسافرين واملواطنني.

وذكرت املصادر أن ميليشيا الحويث استحدثت نقاط 

األحياء  وداخل  صنعاء  مداخل  يف  كثرية  تفتيش 

النقاط  تلك  تركزت  متقارب،  وبشكل  والشوارع، 

والستني  وخوالن  وعرص  والزبريي  حدة  بشوارع 

واألصبحي، وحارات عدة. وبينت املصادر أن امليليشيا 

مناطق  مختلف  يف  عدة  قتالية  مركبات  نرشت 

«تطالب  املصادر،  وبحسب  صنعاء.  وأحياء  وشوارع 

امليليشيا يف عمليات تفتيشها من املواطنني وسائقي 

السيارات إبراز هوياتهم الشخصية». وأكدت املصادر 

أن امليليشيا الحوثية املتمردة تقوم باختطاف كل َمن 

جهات  إىل  واقتيادهم  الشخصية،  هويته  يحمل  ال 

مجهولة.

عملية  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  دشنت 

األرس  عىل  العيد  وكسوة  إغاثية  معونات  توزيع 

الرشيط  امتداد  والنازحة عىل  واملحتاجة  الفقرية 

وذلك ضمن  الشقيق،  اليمن  يف  الغريب  الساحيل 

الجهود اإلغاثية واإلنسانية التي أطلقتها اإلمارات 

من أجل التخفيف من معاناة املترضرين يف تلك 

املناطق النائية. وأوضح ممثل الهيئة يف الساحل 

الغريب أن مرشوع توزيع كسوة العيد يشمل 700 

إىل  والتحيتا  وحيس  الخوخة  مديريات  يف  أرسة 

جانب توزيع 2000 سلة غذائية متكاملة يستفيد 

املرشوع،  هذا  أن  مضيفاً  مواطن،  ألف   14 منها 

التسامح،  عام  ومبادرات  مشاريع  ضمن  يأيت 

الظروف  وتحسني  األوضاع  تطبيع  إعادة  بهدف 

املعيشية للمواطنني اليمنيني. 

مستفيدون  ومواطنون  محليون  مسؤولون  وأكد 

كسوة  توزيع  يف  املتمثلة  اإلمارات،  مبادرة  أن 

املواد  وتوزيع  السيول  مترضري  وإغاثة  العيد 

التحتية  البنية  تأهيل  وإعادة  املستمر  الغذائية 

بالساحل، ساهمت بشكل كبري يف تخفيف معاناة 

إىل  والفرحة  البسمة  وأدخلت  املستهدفة  األرس 

وامتنانهم  شكرهم  عن  وأعربوا  أفرادها.  قلوب 

الساحل  ألهايل  املتواصل  دعمها  عىل  لإلمارات، 

الظروف  هذه  يف  جانبهم  إىل  ووقوفها  الغريب، 

عن  عربوا  كام  اليمن،  يعيشها  التي  الصعبة 

الهالل  تقديرهم للذراع اإلنسانية املتمثلة بهيئة 

األحمر عىل مبادراتها اإلنسانية يف كافة املجاالت 

التنموية والخدمية واإلغاثية.

الضالع مساعدات  املحلية يف  السلطات  ووزعت 

األحمر  الهالل  هيئة  من  مقدمة  عاجلة  غذائية 

يف  والفقرية  النازحة  األرس  معاناة  من  للتخفيف 

عملية  وتأيت  املحافظة.  شامل  قعطبة  مديرية 

اإلغاثية  الحملة  خطة  ضمن  املساعدات  توزيع 

الشهر  مطلع  اإلمارات  أطلقتها  التي  الشاملة 

املايض، وتتضمن توزيع أطنان من املواد الغذائية 

دوائية  مساعدات  تقديم  وكذلك  األرس،  عىل 

وجرحى  املرىض  معاناة  من  للتخفيف  وطبية 

الحرب التي ما تزال مستعرة يف أطراف الضالع. 
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الدولة  وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور  معايل  قال 

يف  االنتشار  إعادة  إن  الخارجية،  للشؤون 

مع  موسعة  حوارات  حصيلة  هي  الحديدة 

التحالف، مشرياً إىل االتفاق مع السعودية عىل 

ومتهامً  اليمن  يف  القادمة  املرحلة  اسرتاتيجية 

قطر بالصيد يف املاء العكر.

الرسمي  تغريدة عىل حسابه  معاليه يف  وقال 

الحديدة  يف  االنتشار  «إعادة  تويرت  مبوقع 

مع  واتفقنا  التحالف،  يف  موسع  حصيلة حوار 

املرحلة  اسرتاتيجية  عىل  الشقيقة  السعودية 

موقفنا  اإليراين  امللف  ويف  اليمن،  يف  القادمة 

العمل  وتغليب  املواجهة  تفادي  املشرتك 

السيايس، فيام تسعى الدوحة إىل الصيد يف املاء 

العكر عرب تضخيم اجتامع روتيني».

األخ  «مقال  أخرى  تغريدة  يف  معاليه  وقال 

عبدالرحمن الراشد يف غاية األهمية يف تناوله 

التحالف  تجاه  اليائسة  القطرية  للمحاوالت 

مرادهم  يف  ينجحوا  ولن  اإلمارايت  السعودي 

مع  والتنسيق  ثابت  اإلمارايت  املوقف  أبداً، 

السعودية الشقيقة يف أفضل حاالته، وكم هو 

أفضل للدوحة حّل أزمتها بدالً من تعميقها». 

وأردف «وأعود إىل طرح األخ عبدالرحمن بأن 

سياستها  بتوجه  حرصياً  ترتبط  مل  قطر  أزمة 

وهو  بجريانها  واإلرضار  التدخل  بل  الخارجية 

إىل  نفسها  اختزلت  دولة  من  اليوم  يتكرر  ما 

االستقرار،  عدم  متويل  ويف  إعالمية  ظاهرة 

اإلماراتية صلبة  السعودية  الرشاكة  أن  ويبقى 

وباقية وممتدة».
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الكبري  مثن محافظ املهرة، راجح باكريت، الدعم 

الذي تقدمه دول التحالف العريب لتأمني املحافظة 

وتعزيز األمن واالستقرار.

وقال باكريت: إن املحافظة تعيش أوضاعاً أمنيًة 

األمنية  القوات  تعزيز  جهود  ظل  يف  مستقرًة، 

والعسكرية واالرتقاء بدورها ومهامها يف الحفاظ 

األمن  دعائم  وإرساء  العامة،  السكينة  عىل 

واالستقرار يف كافة مديريات املهرة، مشرياً إىل أن 

الفرتة القادمة ستشهد مزيداً من التطور والتقدم، 

الحكومة  قبل  من  واملساندة  الدعم  ظل  يف 

الرشعية والتحالف العريب.

من  األوىل  الدفعة  تخرج  حفل  خالل  ذلك  جاء 

كتيبة املهام الخاصة.

عن  باكريت،  راجح  املهرة،  محافظ  وأعرب 

القوات  لدعمهم  العريب  التحالف  لقوات  شكره 

صامم  لتكون  املحافظة،  يف  واألمنية  العسكرية 

األمن  عىل  الحفاظ  يف  أساسياً  وعموداً  أمان 

واالستقرار والدفاع عن سيادة الوطن ومقدراته.

للشؤون  الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  شدد 

هي  حالياً  اليمن  يف  األولوية  أن  عىل  الخارجية، 

تغريدة  يف  قرقاش،  وقال  الحويث.  لالنقالب  التصدي 

عرب حسابه الشخيص عىل «تويرت»: إن «الحوار الدائر 

حول اليمن وجنوبه بني مجموعة من املثقفني الذين 

اهتامم خليجي مبستقبل  ويعرب عن  مهّم،  نحرتمهم 

القرار  أن  «ويبقى  وأضاف:  واستقرارها».  املنطقة 

يجب أن يكون حصيلة حوار ميني، وأن يتم يف سياق 

الحل السيايس الذي ننشده جميعاً، واألولوية اآلن هي 

التصدي لالنقالب الحويث».

دعم  تحالف  قوات  باسم  الرسمي  املتحدث  وأكد 
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الدولة  وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور  معايل  أكد 

املزدوج  اإلرهايب  الهجوم  أن  الخارجية  للشؤون 

عىل قاعدة الجالء وعدن وتورط الحويث والقاعدة 

رسالة واضحة حول مصدر الخطر األسايس تجاه 

االستقرار والحلول السياسية يف اليمن.

اإلرهايب  الهجوم  ان  تويرت  عرب  معاليه  وقال 

املزدوج عىل قاعدة الجالء وعدن وتورط الحويث 

الخطر  مصدر  حول  واضحة  رسالة  والقاعدة 

يف  السياسية  والحلول  االستقرار  تجاه  األسايس 

اليمن، ويف ظل الجدل السيايس وسيل االتهامات 

االنقالب  تبقى  األولوية  ان  الهجوم  هذا  يؤكد 

الحويث والتطرف واإلرهاب.

 :« »

إن  عبدامللك،  معني  اليمنية،  الحكومة  رئيس  قال 

التصعيد األخري من قبل ميليشيات الحويث بإيعاز 

من مموليهم يف طهران، بقدر ما هو مؤرش واضح 

عىل الهروب من استحقاقات السالم، فإنه محاولة 

بتحريك  الدولية،  عزلتها  ملواجهة  بائسة  إيرانية 

املجتمع  وإيهام  املنطقة،  يف  اإلرهابية  أدواتها 

 :

للمصالح  والتهديد  التأثري  عىل  بقدرتها  الدويل 

الحيوية يف املنطقة والعامل. وجدد عبدامللك خالل 

لقائه السفري األمرييك لدى اليمن، كريستوفر هنزل، 

العريب عىل  التحالف  مع  اليمنية  الحكومة  التزام 

القضاء عىل مرشوع  اليمنيني يف  استكامل معركة 

أو خالفات  إثارة ملشاكل  أي  إيران. وأضاف: «إن 

ألن  ورسيع،  عاجل  بشكل  تجاوزها  سيتم  أخرى 

لوحدة  هي  وخارجياً،  داخلياً  املشرتكة،  املصلحة 

الصف الوطني يف مواجهة العدو املشرتك».

وأكد عبدامللك أن األحداث األخرية يف عدن، عقب 

تنظيم  مع  املتزامنة  اإلرهابية  الحوثيني  جرائم 

«داعش»، كشفت هذه األجندة، مستدركاً بالقول: 

«لكن الجميع بات يدركها وحتامً ستفشل، فالعدو 

معروف وغايته واضحة».

لألعامل  بالده  إدانة  األمرييك  السفري  بدوره، جدد 

اإلرهابية التي حدثت مؤخراً يف عدن، واستنكارها 

التي  التصعيد  وعمليات  الحوثية  للترصفات 

متارسها، مؤكداً التزام بالده باستمرار دعم الرشعية 

تطبيع  يف  الحكومة  جهود  ومساندة  اليمنية 

األوضاع يف عدن واملحافظات املحررة.

الرشعية يف اليمن، العقيد الركن تريك املاليك استمرار 

الرشعية،  وإعادة  اليمن،  استقرار  لدعم  عملياته؛ 

وتحرير جميع املدن اليمنية من أي وجود للميليشيات 

دعم  عىل  والعمل  املتطرفة،  والجامعات  الحوثية. 

يف  نجحتا  واإلمارات  السعودية  أن  وأكد  التنمية، 

تهدئة الوضع مبحافظة عدن. ومثّن املاليك عالياً قبول 

املجلس االنتقايل والحكومة اليمنية الرشعية بالحوار 

السعودية  الذي جاء وفق عمل مشرتك من  القادم، 

ودولة اإلمارات، وعىل أثر ذلك قام فريق من قيادة 

واإلمارات  اململكة  من  للتحالف  املشرتكة  القوات 

بتشكيل لجنة مشرتكة؛ لإلرشاف عىل انسحاب القوات 

واملقار  الوحدات  من  االنتقايل  للمجلس  العسكرية 

التي تم السيطرة عليها، وأوضح أن ميليشيات الحويث 

أطلقت يف 20 يونيو/  حزيران املايض صاروخاً باليستياً 

من داخل مقر جامعة بصنعاء، وسقط عىل األعيان 

استثنايئ  اجتامع  وجدد  الجوف.  مبحافظة  املدنية 

برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تأكيد 

التي  التمزيق  ومؤامرات  مشاريع  لكل  التصدي 

تستهدف اليمن، ومواصلة مواجهة املرشوع اإليراين، 

الحديثة،  املدنية  االتحادية  الدولة  بناء  نحو  والسري 

أزمة  ملتابعة  أزمة  بتشكيل خلية إلدارة  أمراً  وأصدر 

العاصمة املؤقتة.
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دولة  أن  مينيون  عسكريون  وخرباء  قادة  أكد 

يف  ريادياً  دوراً  لعبت  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

عمليات تحرير الساحل الغريب، معتربين دورها يف 

تأمني املالحة البحرية يف خليج عدن جزءاً ال يتجزأ 

من دورها املحوري يف «عاصفة الحزم» و«إعادة 

بتأمني  العريب  التحالف  هدف  وتحقيق  األمل»، 

ممر املالحة الدولية بباب املندب كام خطط له، 

يف  وتضحياتها  جهودها  ذاته  الوقت  يف  مثمنني 

هذا الجانب الذي كرس مرشوع إيران املستهدف 

لليمن وعروبته.

ترصيحات  يف  العسكريون  والخرباء  القادة  وقال 

لـ«االتحاد»: «لعبت اإلمارات دوراً ريادياً بارزاً إىل 

واملتمثل  الغريب،  الساحل  تحرير  عمليات  جانب 

ببناء قوات عسكرية متدربة عىل امتداد الساحل 

قوة  منها  جعل  نوعي،  بسالح  وتسليحها  الغريب 

ضاربة حررت مناطق الساحل ووصلت إىل مدينة 

التي  القوات  هذه  أن  كام  ومينائها،  الحديدة 

أصبحت  املشرتكة،  القوات  اسم  تحت  توحدت 

باليمن  الغريب  الساحل  رشيط  تأمني  عىل  قادرة 

وصد أي تهديدات ومخاطر داخلية أو خارجية.

متقاعد  ركن  العميد  العسكري  الخبري  واعترب 

ثابت حسني صالح: دور اإلمارات يف تأمني املالحة 

البحرية يف خليج عدن جزءاً ال يتجزأ من دورها 

اليمن.  يف  واألمل  الحزم  عاصفتي  يف  املحوري 

أن  لـ«االتحاد»: «عدى  وأضاف يف ترصيح خاص 

القوات اإلماراتية كانت إىل جانب القوات اليمنية 

باب  منطقة  وتأمني  الغريب  الساحل  تحرير  يف 

املندب ودعم عمليات التحالف باتجاه الحديدة، 

كبرياً  مجهوداً  اإلماراتية  البحرية  خصصت  فقد 

املندب  باب  من  كل  يف  البحرية  املالحة  لتأمني 

بعد طرد  امليون  السيطرة عىل جزيرة  من خالل 

ميليشيات الحويث منها وتأمني سري املالحة يف هذه 

وللعامل».  للمنطقة  االسرتاتيجية  الحيوية  املنطقة 

وأكد «كام اضطلعت القوات اإلماراتية بدور فعال 

ومحوري يف التصدي لهجامت القرصنة واإلرهاب 

للقوات  قدمته  الذي  اللوجستي  والدعم  الحويث، 

وسقطرى  املهرة  وحتى  عدن  من  بدءاً  املدافعة 

ال  باختصار  وشامالً،  غرباً  الحديدة  وحتى  جنوباً 

ميكن الحديث عن النجاحات املحققة يف الحرب 

ضد الحوثيني وإيران دون أن يكون لإلمارات دور 

فاعل وحاسم».

الساحل  تحرير  عمليات  باسم  الناطق  وقال 

الغريب وضاح الدبيش «تجىل الدور البارز لدولة 

خالل  من  املسلحة  وقواتها  العربية  اإلمارات 

لتحرير  العسكرية  العمليات  يف  الرئيس  الجهد 

باب املندب، والساحل الغريب بشكل عام والرامية 

األحمر،  البحر  عىل  اليمنية  السواحل  لتأمني 

ورفاه  واقتصادها  املنطقة  ألمن  تهديد  أي  ومنع 

املندب  باب  تهديدات ملضيق  أي  وإنهاء  أبنائها، 

يف  الدبيش  وأكد  الدويل».  التجاري  الرشيان 

ترصيح لـ«االتحاد»: «القوات اإلماراتية واملقاومة 

العاملقة  ألوية  منها  تشكلت  التي  الجنوبية 

الغريب  الساحل  تحرير  هدف  إنجاز  استطاعت 

مواقع  واستعادة  الحوثيني  للمتمردين  وتصدت 

عىل  الحفاظ  يف  أساس  حجر  تشكل  اسرتاتيجية 
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األمن العريب املشرتك مثل باب املندب وغريه من 

املوانئ اليمنية التي تستخدمها إيران يف تهريب 

األسلحة والصواريخ الباليستية للحوثيني، وبدورها 

كانت املليشيات تستخدمها الستهداف املدنيني يف 

دولة  أن  إىل  الدبيش  ولفت  والسعودية».  اليمن 

اإلمارات العربية املتحدة وقواتها املسلحة العاملة 

خالل  ومن  أبعدت  العريب  التحالف  إطار  يف 

دورها الريادي يف تحرير وتأمني الساحل الغريب، 

تهديدات املخطط اإليراين املحرك والداعم األول 

االنقالبية،  الحويث  ومليشيات  لإلرهاب  والرئييس 

والذي كان يستهدف اليمن وعروبته وأسهمت يف 

الحبل الرسي إليران بعد إجهاض مرشوعه  قطع 

الفاريس الصفوي.

25

األوىل  الوهلة  منذ  «إنه  الدبيش:  وضاح  وقال 

إلطالق عمليات تحرير الساحل ساهمت القوات 

النظري  منقطع  وبجهد  فعال  بشكل  اإلماراتية 

مجال  والسيام  املجاالت  كافة  يف  الرشعية  لدعم 

مضيفاً:  العسكري»،  واإلعداد  والتأهيل  التدريب 

«ويف إطار سعيها لذلك تكفلت القوات اإلماراتية 

من  املشرتكة،  القوات  وتدريب  تأهيل  بإعادة 

ألوية  منها  تشكلت  التي  الشعبية  املقاومة 

الوطنية  واملقاومة  التهامية  واملقاومة  العاملقة 

مناطق  مختلف  يف  املدربني  أمهر  عىل  املشرتكة 

«استطاعت  وأضاف:  لليمن».  الغريب  الساحل 

القوات اإلماراتية وخالل فرتة وجيزة تقدر بسنتني 

إعداد  عىل  استثنائية  ظروف  ظل  ويف  ونصف 

وصقل وتخريج أكرث من 25 ألف مقاتل يتمتعون 

مبهارات عالية واحرتافية وتخصصات نوعية».

توحدت  التي  القوات  هذه  «إن  الدبيش:  وقال 

تحت اسم القوات املشرتكة أصبحت اليوم قوات 

ضاربة، متمكنة ومتطورة قادرة عىل التعامل مع 

كل الظروف واملتغريات، وحامية املالحة الدولية 

يف باب املندب والرشيط الساحيل وردع أي تهديد 

أو  الداخل  من  اليمنية  السواحل  واستقرار  ألمن 

ونتباهى  نتفاخر  اليوم  «نحن  ولفتك:  الخارج». 

جداً  عالية  باحرتافية  مدرب  جيش  من  لدينا  مبا 

عىل  وقادر  لليمن،  الغريب  الساحل  امتداد  عىل 

السهول  يف  الصعبة  الظروف  كافة  مع  التعامل 

كافة  ويف  والبحار  والجبال  والصحاري  والوديان 

دك  عىل  وقادرة  اليمن،  عىل  تطرأ  التي  األجواء 

معاقل العدو بدقة عالية متناهية». وأكد أن دور 

اإلمارات يف بناء القوات املشرتكة أثبت مبا ال يدع 

العربية املتحدة  مجاالً للشك بأن دولة اإلمارات 

حيث  من  والسليم  املدروس  الطريق  يف  تسري 

اإلعداد والخطط االسرتاتيجية التي تهدف إلعادة 

اليمن إىل زخمه وموقعه، وذلك عرب بناء مؤسسة 

عسكرية وأمنية عىل أعىل املستويات.

الساحل  املشرتكة يف  القوات  بناء  الدبيش  واعترب 

اإلنجازات  عن  أهمية  يقل  ال  إنجازاً  الغريب، 

العسكرية الذي حققته وسطرته القوات املسلحة 

اإلماراتية يف تحرير الساحل الغريب. وقال يف سياق 

خاضتها  التي  «املعارك  لـ«االتحاد»:  ترصيحه 

اإلمارات  القوات  دربتها  والتي  املشرتكة،  القوات 

من باب املندب حتى تخوم الحديدة متكنت من 

أكرث  الخناق  وتضيق  الحويث  مليشيات  أوكار  دك 

نتائج  نرى  اليوم  «نحن  وأضاف  عليها».  فأكرث 

العطاء املبذول من دولة اإلمارات يف بناء القوات 

من  سلسلة  تحقيق  استطاعت  التي  املشرتكة 

اإلنجازات امليدانية الكبرية وبدأت بتأمني مناطق 

من  لتقرتب  الغريب،  الساحل  وموانئ  وسواحل 

هدفها النهايئ يف اسرتداد مدينة الحديدة ومينائها 

قاب  وأصبحت  الغاصبة،  املليشيات  قبضة  من 

اليوم  «قواتنا  وأضاف  ذلك».  من  وأدىن  قوسني 

اليمني  امليناء  الحديدة،  مشارف  عىل  وصلت 

األهم عىل البحر األحمر، مهددًة بقطع يد الحويث 

يف املنطقة».

الباحث  أكد  لـ«االتحاد»:  خاصة  مداخلة  ويف 

نجاح  عىل  الرشيف  أنيس  السياسية  الشؤون  يف 

التحالف يف تأمني املالحة الدولية يف باب املندب 

حسب ما خطط له وبدور ريادي لإلمارات، وقال: 

«نظراً لألهمية التي يكتسبها الساحل اليمني بدءاً 

املندب،  باب  مبضيق  ومروراً  األحمر  البحر  من 

بالنسبة ألمن واستقرار املنطقة، والذي يعد حزام 

فقد  العربية،  والجزيرة  العريب  الخليج  دول  أمن 

املالحة  تأمني  عىل  العريب  التحالف  اهتامم  تركز 

أهم  أحد  لكونه  املندب،  باب  ممر  يف  البحرية 

خطوط املالحة البحرية الدولية».

»
»  «
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 :

املزاعم  جميع  قاطع  بشكل  اإلمارات  رفضت 

يف  التطورات  حول  إليها  وجهت  التي  واالدعاءات 

عدن، وجددت موقفها الثابت كرشيك يف «التحالف»، 

عازم عىل مواصلة بذل قصارى الجهود لتهدئة الوضع 

أنها ال ترى نفسها  اليمن، مؤكدة  الراهن يف جنوب 

طرفاً يف أي خالفات وانقسامات، وحريصة عىل دعم 

دورها  عىل  وشددت  واالستقرار.  الرشعية  إعادة 

املهم يف تحرير األرايض اليمنية من االنقالب الحويث، 

كبرية  جهود  وبذل  اإلرهابية،  الجامعات  ومواجهة 

حرية  حامية  ودعم  املحررة،  املناطق  إعامر  إلعادة 

املالحة يف باب املندب، رغم عجز الحكومة الرشعية 

عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضاً رغم 

أجواء االنقسام الداخيل السيايس واملناطقي املسترشي 

مع  البّناء  بالحوار  إدارته  الحكومة  تستطع  مل  الذي 

الجاد  للحوار  الدعوات  وجددت  اليمنية.  املكونات 

الداخلية،  الخالفات  إلنهاء  كافة  لألطراف  واملسؤول 

وتحقيق وحدة الصف، مؤكدة «أنه ليس من الالئق 

السيايس  فشلها  شاّمعة  اليمنية  الحكومة  تعلق  أن 

بذل  مواصلة  أكدت  كام  اإلمارات».  عىل  واإلداري 

اليمن،  جنوب  يف  التصعيد  لخفض  جهدها  قصارى 

ودعم جهود املبعوث الخاص لألمم املتحدة إىل اليمن 

مارتن غريفيث. 

وأعرب سعود حمد الشاميس، نائب املندوبة الدامئة 

لدى  للدولة  الدامئة  البعثة  لدى  باألعامل  والقائم 

األمم املتحدة بصفته الوطنية، يف بيان أمام االجتامع 

الدويل   األمن  مجلس  عقده  الذي  الخاص  الوزاري 

حول التحديات التي تعرتض تحقيق السالم واألمن يف 

الرشق األوسط يف إطار البند املعنون «صون السلم 

واألمن الدوليني»، عن أسف اإلمارات الشديد ورفضها 

واالدعاءات  املزاعم  لجميع  وتفصيالً  جملة  القاطع 

التي وجهت إليها حول التطورات يف عدن، وتجديد 

عىل  العازم  التحالف،  يف  كرشيك  الثابت  موقفها 

مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن 

يف جنوب اليمن.

وأكد الشاميس عىل قلق اإلمارات البالغ الذي عربت 

املواجهات  إزاء  أيام،  قبل  رسمي  ترصيح  يف  عنه 

الرشعية  اليمنية  الحكومة  بني  عدن  يف  املسلحة 

للتهدئة  دعوتها  وعىل  الجنويب،  االنتقايل  واملجلس 

أمن وسالمة  الحفاظ عىل  أجل  من  التصعيد  وعدم 

املواطنني اليمنيني. وأوضح أن هذا هو املوقف نفسه 

إطار  اإلمارات كرشيك رئيس يف  اتخذته دولة  الذي 

التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة، 

اإلمارات  قدمتها  التي  الكبرية  بالتضحيات  مذكراً 

يدحض  ما  ذلك،  تحقيق  سبيل  يف  املتحدة  العربية 

جملة تلك املزاعم التي يتم الرتويج لها اليوم يف سياق 

اإلمارات  دولة  ترى  ال  التي  واالنقسامات  الخالفات 

نفسها طرفاً فيها.

كام حرص الشاميس خالل البيان عىل إعادة التذكري 

إعادة  دعم  نحو  الساعي  اإلمارات  دولة  مبوقف 

عىل  بناًء  أنه  إىل  وأشار  لليمن.  واالستقرار  الرشعية 

طلب رسمي من الحكومة الرشعية يف اليمن، وبصفتها 

عضواً يف تحالف دعم الرشعية الذي تقوده اململكة 

إجراءات  اإلمارات  دولة  اتخذت  السعودية،  العربية 

دعم  أجل  من  الحوثيني  اعتداءات  ضد  حاسمة 

الحكومة الرشعية يف اليمن. واستعرض الشاميس جانباً 

الدور  ننىس  قائالً: «ال  اليمن،  اإلمارايت يف  الدور  من 

املهم الذي قامت به بالدي يف تحرير عدن ومعظم 

األرايض التي احتلها االنقالب الحويث، ومنعت بدورها 

الجامعات اإلرهابية من استغالل الفراغ األمني خالل 

هذه املراحل الحساسة والصعبة». وأضاف: «إن دولة 

اإلمارات استطاعت لعب دور يف الجهود الكبرية التي 

بذلت إلعادة إعامر املناطق املحررة، وتقديم الدعم 

املادي والتقني السخي للشعب اليمني، وأسهمت يف 

مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة يف شبه 

التحالف  جهود  كافة  دعمت  كام  العربية،  الجزيرة 

لحامية حرية املالحة يف مضيق باب املندب والبحر 

األحمر».

وأوضح الشاميس أن دولة اإلمارات قامت بكل ذلك 

إدارة  عن  اليمن  يف  الرشعية  الحكومة  عجز  رغم 

من  بالرغم  وأيضاً  أدائها،  وضعف  الداخلية  شؤونها 

أجواء االنقسام الداخيل السيايس واملناطقي املسترشي 

البّناء،  بالحوار  إدارته  الحكومة  تستطع  مل  الذي 

والتواصل مع املكونات اليمنية كافة. وجدد الدعوات 

التي أطلقتها دولة اإلمارات  الجاد واملسؤول  للحوار 

مراراً وتكراراً لألطراف كافة إلنهاء الخالفات الداخلية، 

وتحقيق وحدة الصف يف سبيل الحفاظ عىل األمن 

واالستقرار. وقال: «ليس من الالئق أن تعلق الحكومة 

دولة  عىل  واإلداري  السيايس  فشلها  شاّمعة  اليمنية 

البيان السلبي للحكومة».  اإلمارات، والذي تجىل يف 

وأضاف قائالً: «إن دولة اإلمارات وبصفتها رشيكاً يف 

التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد يف 

الفريق  من  جزءاً  كانت  أنها  مؤكدا  اليمن»،  جنوب 

املشرتك مع اململكة العربية السعودية الذي سعى إىل 

الحفاظ عىل املؤسسات الوطنية يف عدن.
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العسكرية  تحركاتها  بفضل  اإلمارات  حققت  لقد 

االحرتافية العديد من اإلنجازات التي يشهد لها الجميع 

اإليرانيني  الحوثيني  سيطرة  شبح  إبعاد  مقدمتها  ويف 

عن جنوب اليمن، حيث متكن ذلك الجزء من اليمن 

الوصول إىل درجة عالية من االستقرار األمني صاحبه 

واستعادة  البناء  إعادة  يف  وكبري  رهيب  إمارايت  جهد 

بناء  املنطقة، مبا يف ذلك  تلك  الطبيعية ألهايل  الحياة 

التي  الجنوب  الدفاع يف  لعنارص قوة  األمنية  القدرات 

أصبحت قادرة بشكل كبري عىل فرض السيطرة األمنية 

هناك. لكن هناك أطراف غري مستفيدة من النجاحات 

ما  حول  األكاذيب  وتلفيق  اإلساءة  وتحاول  اإلماراتية 

تفعله دولة اإلمارات هناك وتسعى إلثارة املشاكل يف 

الجنوب، وأهم هذه األطراف هي:

أوالً، قوى اإلسالم السيايس املسلح واملتمثل يف جامعة 

حزب اإلصالح التابعة لإلخوان املسلمني وتنظيم القاعدة 

املستند عىل فكر اإلخوان. هؤالء هم الطرف األكرث كُرهاً 

للنجاحات التي حققتها اإلمارات يف اليمن، فهم يسعون 

بكل ما ميلكون من قوة إىل تشويه تلك اإلنجازات عرب 

بعض  وتحريض  وهناك  هنا  تخريبية  بأعامل  القيام 

املشاكل  إلثارة  لهم  املوالية  أو  لهم  التابعة  عنارصهم 

األمنية من أجل إبراز أن الوضع يف الجنوب ليس آمناً، 

األمن هناك. وهذه  تحقيق  تنجح يف  اإلمارات مل  وأن 

أالعيب واضحة للجميع ومدعومة من أيادي اإلخوان 

فرتة  بني  تحدث  ونشاهدها  وتركيا،  قطر  املسلمني يف 

وأخرى من خالل تفجريات يف مناطق الجنوب وإرسال 

صواريخ حوثية إىل فعاليات احتفالية يف الجنوب.   

حقيقة  أدركوا  الذين  إيران  ومعهم  الحوثيون  ثانياً، 

مرشوعهم  أوقف  الجنوب  يف  اإلمارات  حققته  ما  أن 

الساعي للسيطرة عىل باب املندب والسواحل اليمنية. 

عىل  السيطرة  يف  القدرة  ميلكون  ال  اليوم  فالحوثيون 

يف  والسيام  الشامل  يف  متمركز  ووجودهم  الجنوب، 

صنعاء حيث يحتمون بالقوة بالكثافة السكانية الكبرية 

طرف  ألي  عسكري  نرص  تحقيق  إلمكانية  املُعيقة 

اإلماراتية  والقوات  هناك.  األرض  عىل  مسيطر  غري 

وتعلم  احرتافية  قوات  هي  السعودية  القوات  ومعها 

املسئوليات الدولية املنوطة عىل عاتقها يف أثناء القيام 

بعملياتها العسكرية، لذلك ال تسعى للقيام بعمليات 

من شأنها اإلرضار باملدنيني يف مناطق مأهولة باملدنيني.  

اإلخوان املسلمون وإيران ينتظرون اللحظة التي تخرج 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

أبواقهم  الستخدام  اليمن  من  اإلماراتية  القوات  منها 

اإلعالمية والسياسية إلعالن النرص. فهم ال يكفون عن 

التعاون فيام بينهم لتحقيق هذا الهدف. ولكن إعالنهم 

بالفعل  اإلماراتية  القوات  أن  حيث  شكيل،  يش  هذا 

نجحت يف خلق قوة عسكرية مينية يف الجنوب قادرة 

عىل مواجهتهم، وإذا ما خرجت القوات اإلماراتية فإنها 

عىل قناعة بأن وجودها العسكري يف بعض املناطق ما 

عاد له حاجة نظراً لتمكن اليمنني أنفسهم من القيام 

اإلماراتية  واملساندة  والتدريب  الدعم  بفضل  باملهمة 

التي قدمت لهم طوال السنني املاضية،  لكن ما يقلقني 

كمتابع للشأن السيايس هو أن هناك أطراف وأشخاص 

يف النظام الدويل ال يدركون عظمة الدور الذي تقوم به 

اإلمارات يف اليمن، وتدعو بسبب مصالح سياسية ضيقة 

النطاق إىل خروج اإلمارات من اليمن متجاهلني فداحة 

الوضع الذي سيكون عليه الحال يف اليمن إذا ما حدث 

يريد  ال  التي  فالحقيقة  اإلمارايت.  العسكري  الخروج 

أن يعقلها مثل أولئك األشخاص الضيقني يف تفكريهم 

هي أن اإلمارات هي الضامن الحقيقي ألمن اليمن يف 

بأمن واستقرار  اليمنيون  الجنويب، حيث يعيش  الجزء 

سيكون  فمن  اليمن.  من  األخرى  باملناطق  يقارن  ال 

الضامن ألمن اليمينني يف الجنوب إذا ما خرجت القوات 

األمم  حتى  تستطيع  ال  سؤال  هناك؟  من  اإلماراتية 

املتحدة اإلجابة عليه ألنها تدرك أنه ال إجابة لديها. ال 

اإلمارات وال السعودية تريد للحرب يف اليمن االستمرار، 

وال تريد لعنارصها العسكرية البقاء هناك، ولكن ماذا 

إذا ما خرجت اإلمارات من  لليمن واليمنني  سيحدث 

دون أن يحدث اتفاق سيايس يُنهي حالة الحرب هناك 

أو من دون التزام دويل يحمي اليمينني؟! أعتقد أن أهل 

اليمن يف الجنوب سيكونون قادرين عىل رد االعتداءات 

الحوثية واإلخوانية، إال أن املؤامرات ستزداد عليهم مام 

سيجعلهم يف حالة عدم استقرار أكرب وتعود معاناتهم 

من خالل تزايد املواجهة مع أعداءهم. وعندها فقط 

سيعلم الجميع أهمية الدور الذي تقوم به اإلمارات. 

يف  اليمنيني  ترتك  لن  اإلمارات  بأن  ثقة  عىل  ولكنني 

وإيران  الحوثيني  أمام  الله  سمح  ال  ينهارون  الجنوب 

واإلسالميني اإلرهابيني، فاإلمارات دولة مسئولة وما كان 

دخولها لليمن إال نتاج عن قناعة مبسئوليتها الدولية يف 

الدفع بتحقيق األمن واالستقرار الدوليني.  
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وسيتوىل املجلس تنظيم وإدارة جناح دولة اإلمارات 

أعضاءها  مينح  ومبا  للقطاع،  الرئيسية  الفعاليات  يف 

الفرصة الستعراض إمكاناتهم وخدماتهم عىل الساحة 

رشكة  املعرض،  خالل  الدولة  جناح  ويضم  الدولية. 

 Al Fattan Ship Industry السفن الفتان لصناعة 

 Aquila Aerospace CO ورشكة أكيال إيروسبيس ،

ورشكة   ،  EXECHON إكسيشون  ورشكة   ،LLC

سيف سيتي Safe City ، ومؤسسة الحمراءالتجارية 

الصناعي  توازن  ومجمع   ،  Al Hamra Group

ومؤسسة   ،(Tawazun Industrial Park (TIP

ورشكة   Al Rumaithy Establishment الرميثي 

االستثامرية  أبوظبي  ورشكة   Halcon Systems

لألنظمة الذاتية (أدايس) ADASI وأكادميية «ربدان» 

 Nation «ومجلة «درع الوطن Rabdan Academy

املسلحة  القوات  عن  الصادرة   Shield journal

اإلماراتية  الدولية  الذهبية  واملجموعة  اإلماراتية، 

ووحدة   (International Golden Group (IGG

التنمية االقتصادية مبجلس التوازن االقتصادي (توازن) 

 Tawazun Economic Council’s Economic

Development Unit  وستعرض الرشكات منتجاتها 

وسيستضيف  املعرض،  فعاليات  خالل  وخدماتها 

الجناح أيضاً ممثلني عن الرشكاء االسرتاتيجيني ملجلس 

اإلمارات وعن وزارةالدفاع اإلماراتية والقيادة العامة 

للقوات املسلحة اإلماراتية.

سلطان  قال  املشاركة،  عىل  تعليقه  معرض  ويف 

اإلمارات  مجلس  عام  مدير  السامحي،  عبدالله 

الصناعات  باإلنابة، «يشهد قطاع  الدفاعية  للرشكات 

ومنواً  متواصلة  متغريات  العاملي  واألمنية  الدفاعية 

معرض  مثل  كربى  فعاليات  اآلخر،وتجمع  بعد  عاماً 

الفاعلة  الرشكات  كربيات  العسكرية،  الدفاع  أنظمة 

يف هذاالقطاع عىل مستوى العامل، األمر الذي يشكل 

النظر  وتبادل وجهات  الحوار  لتسهيل  مثالية  منصة 

حول مجموعة كبرية من القضايا مبايف ذلك التحديات 

التي يواجهها القطاع، والوقوف عىل أحدث التقنيات 

والحلول الالزمة».

يؤمن  اإلمارات  دولة  «جناح  أن  السامحي  وأضاف 

الستعراض  اإلمارات  مجلس  ألعضاء  مثالية  فرصة 

نطاق  عىل  وخدماتهم  منتجاتهم  وتعزيز  إمكاناتهم 

عاملي، ونتطلع إىل املشاركة يف هذاالحدث الهام، يف 

دورته العرشين هذا العام».

لصناعةالسفن  الفتان  رشكة  تعرض  أن  املقرر  من 

أحدث طرازاتها من القوارب خالل مشاركتها يف معرض 

أنظمةالدفاع العسكرية، وتتخصص الرشكة، التي تتخذ 

Defence and Security Equipment 2019
 « »   (International (DSEI
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دولة اإلمارات مقراً لها، يف بناء وإصالح السفن، وتشمل 

وخدمات  الحديدية  السفن  بناء  التجارية  أنشطتها 

حقول النفط البحرية والربية، والتصنيع، والتصميم، 

وإصالح وصيانة سفن البحريةاملصنوعة من األملنيوم 

وتشمل  الزجاجية.  األلياف  من  املصنوعة  والقوارب 

قامئة منتجات الرشكة قوارب الداوريات الرسيعة التي 

يصل طولها إىل 15 مرتا والتي تستخدمها قوات حرس 

السواحل ملنع عمليات التهريب، وقوارب الداوريات 

التي يصل طولها إىل 34 مرتا املستخدمة يف دعم األمن 

رشكة  نجحت  كام  واإلنقاذ.  البحث  ومهام  الداخيل 

الفتان لصناعةالسفن يف تنفيذ مرشوع خاص لتطوير  

 catamaran torpedo الطوافة الطوربيدات  زوارق 

مع  للتعامل  وحدة  لتطوير  الرشكة  وتخطط   boat

الزوارق التي يتجاوز حجمها ال 100 مرتا.

« »

املعرض  خالل  الدولة  جناح  ضمن  ستشارك  كام 

األوىل  الرشكة  تعترب  التي  إيروسبيس»،  «أكيال  رشكة 

يف منطقة الخليج التي تقدم مركز الخدمة  الوحيد 

التجارية، مع قدرتها  الطائرات  املتخصص يف تعديل 

عىل تقديم مجموعة واسعة من الخدمات واملعدات 

لفئات  الالزمة  املختلفة  املتطلبات  ملواكبة  والتكامل 

الطائرات تبعا لنوعية مهامها الخاصة. وتقدم الرشكة 

خدمات ذات مستوى عاملي، اعتامداً عىل أكفأ طواقم 

الخدمة والتدريب من الرشكاء واملصنعني حول العامل. 

لها،  مقرا  بأبوظبي  البطني  مطار  من  الرشكة  وتتخذ 

وتركز بشكل رئييس عىل تكامل التطبيقات املتعلقة 

بطائرات املهام الخاصة. وتحرص الرشكة عىل تقديم 

خدمات عىل مستوى عال عىل يد أفضل املتخصصني 

العامل  مستوى  عىل  الطريان  عامل  يف  املتمرسني 

وبالتعاون مع الرشكاء واملصنعني الذين يتبنون نفس 

رؤية الرشكة. عالوة عىل ذلك، سيتم ترخيص الرشكة 

 Bombardier لبناء مصنع مرخص لخدمة الطائرت

لتنفيذ أعامل الصيانة الدورية وغري الدورية للطائرة.

»
«

أألليس»،  إنرتبرايزز  «إكستشون  رشكة  ستستعرض 

«لوكهيدمارتن»  رشكتي  بني  املشرتك  املرشوع 

و«تيغرانت إيه يب» املعروفة سابقاً باسم إكستشون 

أبو  من  تتخذ  التي  الوطنية  إنجاز  ورشكة  أيهبي، 

«اآللة  تقنية  أحدث  الرشكة  وتقدم  لها.  مقراً  ظبي 

 Parallel Kinematic Machine  «الحركية املوازية

طفرة  إحداث  ميكنها  التي    (PKM) technology

العمل  تدفق  مع  والتكيف  التصنيع  عمليات  يف 

وتقديم براءات االخرتاع لتأمني حلول متكاملة تسمح 

التي  املتقدمة  الصناعات  من  باالستفادة  للعمالء 

وتؤمن  املستقبلية.  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  تلبي 

الديناميكية  التقنية  مع  اآللة  صالبة   PKM تقنية 

املفصيل  الذراع  ذي  اآليل  لإلنسان  املحاور  خامسية 

املتحرك ضامنا لرسعة التجميع ودقته وزيادة درجة 

اإلنسان  ويعترب  واملعدات.  لألجهزة  الكلية  الفاعلية 

الرشكة  طورتها  التي  األجهزة  أحدث    XMini اآليل 

والذي تصل دقته إىل 30  مايكرون، وهو ميثل نقلة 

نوعية بالنسبة ألنظمة اإلنسان اآليل الفضائية الحالية 

اآلالت  وبخالف  املحدودتني.  والرسعة  الصالبة  ذات 

 XMini التقليدية القدمية، ميكن وضع اإلنسان اآليل

أي  يف  الكربون  مادة  من  املصنوع  الوزن  الخفيف 

اتجاه، ولو حتى رأسا عىل عقب، للحصول عىل آلة 

خامسية املحاور.

« »

متكاملة  حلوال  سيتي»  «سيف  مجموعة  تقدم 

تسخري  عرب  والذكية،  اآلمنة  الحرضية  للمرشوعات 

أحدث التقنيات واألفكار للعمالء من مختلف أنحاء 

للمعلومات  متقدما  مركزا  املجموعة  وتعترب  العامل. 

الذكاء  استخدام  طريق  عن  السالمة  مستوى  لرفع 

مع  والتعامل  األمنية  بالحالة  والتنبؤ  االصطناعي 

وتكليف  ملراقبة  أنظمة  املجموعة  ولدى  الجرمية. 

إىل  باإلضافة  للغاية،  متطورة  بطريقة  الداوريات 

صالحيتها،  انتهت  التي  املركبات  تراخيص  مراقبة 

وتطبيق إجراءات السالمة املرورية من خالل برامج 

السري.  بحركة  الخاصة  املعلومات  لتحليل  خاصة 

وتحرص املجموعة عىل متكني األفراد الذين يتحلون 

باإلرادة والتصميم.

مؤسسةالحمراءالتجارية،  الجناح  أيضاًيف  تشارك  كام 

عدة  ولديها  ظبي  أبو  يف   1982 عام  تأسست  التي 

لفروع منترشة يف املنطقة، وتركز الرشكة بشكل أسايس 

واالتصاالت  واألمنية  العسكرية  املعدات  توفري  عىل 

القانون  تطبيق  املسلحة وقوات  للقوات  والخدمات 

الداخلية. كام متثل  والجامرك ووزارة  املدين  والدفاع 

الرشكة عددا كبريا من الرشكاء األمريكيني واألوروبيني 

خالل  املجموعة  وستعرض  معهم.  تتعامل  الذين 

أنظمتها    2019 العسكرية  أنظمةالدفاع  معرض 

املنشآت  وحامية  الجوي  األمن  مجال  يف  وخدماتها 

الحساسة ومراقبة املوانئ واملرافئ. 

« »

الصناعي»،  توازن  «مجمع  الجناح  يف  يشارك  كام 

التابع لرشكة توازن القابضة. وباعتباره عضواً رئيسياً 

ويستضيف  الدفاعية،  للرشكات  اإلمارات  مجلس  يف 

توازن  مجمع  ويعد  اآلخرين.  األعضاء  من  عدداً 

الصناعي منطقةمتكاملة للتصنيع وتقديم الخدمات 

للرشكات  التحتية  والبنية  بإدارةاملرافق  الخاصة 

والتصنيع  الدفاع  قطاع  يف  العاملة  والعاملية  املحلية 

االسرتاتيجي. ويعج املجمع حاليا مبجموعة كبرية من 

الرشكات املحلية مثل «رشكة بركان للتصنيع الذخائر « 

ورشكة «كاراكال للذخائر الخفيفة» (CLA) ورشكة منر 

الدقيقة ورشكة  للصناعات   EDIC للسيارات ورشكة

“بارج دايناميكس“ ورشكة “كاراكال إنرتناشونال“.
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دولة  شهدته  الذي  الكبري  الدينامييك  التطور  عقب 

 Al Rumaithy الرميثي  مجموعة  ظلت  اإلمارات 

جد  بكل  تعمل   Group of Establishments

واجتهاد من أجل تأمني تقنيات وخدمات فنية وجوية 

عىل أعىل مستوى داخل الدولة وخارجها. وعىل مدار 

العقود الثالثة املاضية عملت املجموعة عىل  تطوير 

نفسها من مجرد مجموعة إقليمية من الرشكات إىل 

املحدودة. ويعمل  الخدمات غري  سلسلة عاملية من 

القسم الفني باملجموعة عىل تزويد عمالئه التجاريني 

إىل  باإلضافة  العاملية،  األجهزة  بأحدث  والعسكريني 

تقديم الدعم املحيل.

« »

متثل مجلة «درع الوطن» الجريدة الرسمية للقوات 

عىل  املجلة  وتحرص  اإلمارات،  دولة  يف  املسلحة 

املشاركة يف كافة املعرض والفعاليات الدولية املرموقة. 

نرش  عىل  شهرية،  بصورة  تصدر  التي  املجلة،  وتركز 

باللغتني  والعلمية  العسكرية  املوضوعات  أحدث 

وكالء  طريق  عن  وتوزيعها  واإلنجليزية  العربية 

معتمدين، باإلضافة إىل توزيعها عن طريق القنوات 

العسكرية واالشرتاكات. وقد تأسست املجلة يف عام 

1971، وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلطان 

آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات والقائد األعىل للقوات 

املسلحة، هو من أطلق عليها هذا االسم.

« »

تعود ملكية رشكة «هالكون سيستمز» إىل «مجموعة 

ياس القابضة» التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، ومن 

معرض  يف  سيستمز»  «هالكون  تشارك  أن  املقرر 

ضمن  األوىل  للمرة   2019 العسكرية  أنظمةالدفاع 

عىل  حالياً  الرشكة  وتعكف  اإلمارات.  دولة  جناح 

املنظومات  أحدث  وإنتاج  لتطوير  مرافقها  تجهيز 

الرشكة يف شهر  الدفاعية حيث وقعت  التكنولوجية 

القطاعات  تنمية  صندوق  مع  اتفاقية  املايض  فرباير 

الدفاعية واألمنية التابع لـمجلس «توازن» االقتصادي 

الذي ميثل الجهة الرسمية املكلفة بطوير الصناعات 

العسكرية يف الدولة. وسيقدم الصندوق متويال بقيمة 

193 ماليني درهام لرشكة «هالكون سيستمز»  التي 

ألواح  وتصنيع  لتطوير  تخطط  أنها  التقارير  تفيد 

السنوات  خالل  الذكية  الصواريخ  وتوجيه  مراقبة 

الثالث القادمة.

( )

االستثامرية  أبوظبي  رشكة  تعرض  أن  املقرر  من 

من  واسعة  مجموعة  الذاتية (أدايس)  لألنظمة 

األنظمة  أنواع  كافة  تغطي  التي  املختلفة  الخدمات 

الذاتية، بدءا بالتحليل املشرتك الحتياجات املستخدم 

النهايئ، مرورا بتجميع تلك االحتياجات بصورة رسمية، 

وانتهاء باختيار األجهزة ورشائها.  وتتخذ الرشكة من 

التمدد  من  مينعها  مل  هذا  ولكن  لها،  مقرا  أبوظبي 

عرب مناطق أمريكا الجنوبية والرشق األوسط وشامل 

وتطوير  حيازة  مجال  يف  الرشكة  وتتخصص  أفريقيا. 

عليها  والتدريب  الذاتية  األنظمة  وتشغيل  واختبار 

الجوية  القوات  لخدمة  لها  الالزمة  الصيانة  وعمل 

والربية والبحرية. وهذا يشمل تعديل وإعادة تهيئة 

األنظمة  وتركيب  تحديد  السيام  املأهولة،  األنظمة 

واألجهزة البديلة.

تعترب أكادميية ربدان أول أكادميية فريدة من نوعها 

يف دولة اإلمارات، وهي متنح فرصا للتعلم يف املجالني 

إىل  الرشكة  وتتطلبع  العسكري.  وغري  العسكري 

العسكرية 2019  الدفاع  أنظمة  معرض  يف  املشاركة 

باعتباره منصة مثالية لتبادل الخربات يف بيئة تعليمية 

متعددة التخصصات. وتعترب األكادمية الخيار األفضل 

والدفاع  واألمن  السالمة  بخرباء  واالستعانة  لتطوير 

 .(SSDEC) األزمات  وإدارة  للطوارئ  واالستعداد 

مجال  يف  العاملية  املعايري  أفضل  األكادميية  وتطبق 

تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية والتعليمية والبحوث 

العلمية املتخصصة يف مجال السالمة واألمن والدفاع 

وضع  بهدف  األزمات  وإدارة  للطوارئ  واالستعداد 

لتعزيز  ومستدامة  ومدروسة  موحدة  اسرتاتيجية 

واملؤسسات  األفراد  لدى  والحامس  االستعداد  درجة 

داخل الدولة.

IGG

للقوات  تعترب رشكة IGG من أكرب الرشكات املوردة 

العسكرية  واملؤسسات  الداخلية  ووزارة  املسلحة 

لعرض  الرشكة  وتستعد  اإلمارات.  دولة  يف  واألمنية 

معرض  زوار  عىل  وخدماتها  منتجاتها  أحدث 

أكرث  الرشكة  وتقدم   .2019 العسكرية  أنظمةالدفاع 

القطاعني  للقادة واملسؤولني يف  إنتاج  من 100 خط 

العسكري واألمني. وتخطط الرشكة، التي تعترب أكرب 

مورد يف دولة اإلمارات، ألن تصبح رشكة التصنيع الرائدة 

ألحدث أساليب التكنولوجيا واألنظمة العسكرية.

تأسس هذا املجلس بناء عىل خطة وضعتها «توازن» 

اإلمارات.  بدولة  املسلحة  والقوات  الدفاع  ووزارة 

بني  حوار  إلجراء  منصة  مبثابة  املجلس  هذا  ويعترب 

يف  املتخصصة  والعاملية  املحلية  الرشكات  كربيات 

الصناعات الدفاعية عن طريق تسهيل عملية التعارف 

التجارية  املشاريع  وتعزيز  الرشاكة.،  فرص  وتعزيز 

اإلماراتية يف الخارج من خالل الجناح العسكري لدولة 

اإلمارات. مثة 63 عضوا يف املجلس حتى اآلن، بينهم 

الدفاعية EDIC)) ورشكة  للصناعات  رشكة اإلمارات 

”مبادلة“ ورشكات القطاعه الخاص األخرى.
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طرحت رشكة Thales مؤخرا محفظة الهوية الرقمية 

للدول  تتيح  التي   Gemalto Digital ID Wallet

إصدار نسخة رقمية مأمونة من الوثائق واملستندات 

الصحية  والبطاقات  الهوية  بطاقات  مثل  الرسمية 

كافة  أمام  متاحة  تكون  بحيث  القيادة  ورخص 

املواطنني عىل هواتفهم الذكية، وسيمكنهم من إثبات 

هويتهم سواء عرب اإلنرتنت أو يف ”العامل الحقيقي“ 

والحصول عىل حقوقهم وخدماتهم بكبسة زر واحدة.

متعددة  أمنية  أساليب  عدة  املحفظة  وتستخدم 

حامية  لتحقيق  معقد  تشفري  وأسلوب  املستويات 

منح  عن  فضال  الشخصية،  للمعلومات  قوية 

املعلومات  يف  التحكم  عىل  تامة  قدرة  مستخدميها 

التي ميكن مشاركتها ومع من ومتى.

وثائقها  ترقيم  يف  الراغبة  الدول  عدد  تزايد  ومع 

االحتفاظ  من  املواطنني  املحفظة  ستمكن  الرسمية 

بوثائقهم املهمة يف مكان واحد مناسب ومأمون.

وتحرص محفظة الهوية الرقمية عىل احرتام خصوصية 

املستخدم، وجرى تصميمها بحيث ال ميكن االطالع 

عليها إال للغري الذين يسمح لهم املواطن بذلك. لذلك، 

عند دخول األماكن املحظور دخولها بالنسبة لرشيحة 

عمرية ما، ما عىل املستخدم سوى إثبات أنه من الفئة 

العمرية املرصح بدخولها دون الحاجة إىل ذكر سنه 

أوالتفاصيل الخاصة بهويته.

وبفضل هذه املحفظة تستطيع الدولة تسهيل عملية 

عىل  والقضاء  منها  والتحقق  الرسمية  وثائقها  إدارة 

الروتني ورسقة الهويات الشخصية وإساءة استخدام 

الخدمات العامة. وتؤمن محفظة الهوية الرقمية قناة 

اتصال ديناميكية بني جهة اإلصدار واملستخدم، كام 

تساهم يف إحداث نوع أكرب من التقارب بني الدولة 

واملواطن.

وأفادت التقارير أن رشكة Thales صممت خدماتها 

أجل  من  أداء  أفضل  تقدم  بحيث  املتحركة  األمنية 

تهديدات  أي  ضد  الرقمية  الهوية  محفظة  حامية 

الفريوسات  باستخدام  هجوم  أوعمليات  متطورة 

األمنية  القيود  أشد  استيفاء  إىل  باإلضافة  الضارة، 

الحكومية رصامة وتشددا. 

Th
al
es

 MBDAو  Rheinmetall رشكتا  أعلنت 

Deutschland مؤخرا عن إبرام برنامج للتعاون 

العالية  الليزرية  املستجيبات  مجال  يف  املشرتك 

واختبار  ودمج  لبناء  الرشكتان  وتخطط  الطاقة. 

 K130 الزوارق  لخدمة  ليزري  عرض  منوذج 

التابعة لسالح البحرية األملاين.

عىل  القادرة  الليزر  أجهزة  ان  بالذكر  الجدير  ومن 

بدقة  الضوء  املعادية برسعة  األهداف  االشتباك مع 

الثانوية  الخسائر  من  ممكن  قدر  وبأقل  متناهية 

العسكرية.  للتقنيات  بالنسبة  جديدا  بُعدا  تشكل 

ظروف  يف  األجهزة  هذه  ودراسة  فحص  وسيتم 

شبه عملياتية ألول مرة عن طريق استخدام منوذج 

الزوارق األملانية  تجريبي يتم تركيب عىل منت أحد 

التفاصيل  بحث  املقرر  ومن  ”كورفيت“.  طراز  من 

مبجرد  الرشكتني  بني  واملسؤوليات  األعباء  وتوزيع 

االنتهاء من تحديد املواصفات الفنية املتعلقة باألداء 

األملاين  الجيش  ألجهزة  الفيدرايل  املكتب  مبعرفة 

MBDA Rheinmetall

الذخرية  إدارة  مدير  كرمير،  فرينر  وأضاف  ساحقا“. 

 ،Rheinmetall Waffe Munition GmbH برشكة

”أننا سنتعاون بصورة وثيقة للغاية من أجل إنجاح 

تحت  ووضعها  الليزر  لتقنية  العسكرية  القدرات 

ترصف الجيش األملاين، ومن ثم تعزيز درجة االستعداد 

العمليايت والكفاءة القتالية. وعند املقارنة بدول أخرى 

نجد أن الرشكتني املذكورتني متتلكان قدرات استثنائية. 

وتفتح أسلحة الليزر آفاقا تكتيكية جديدة عىل الرب 

مع  الرشاكة  وراء  من  ونهدف  الجو،  ويف  البحر  ويف 

البحرية األملانية إىل دفع عجلة العمل قدما يف مجال 

هذه التقنية الجديدة“.

 Federal Office وتقنية املعلومات والدعم امليداين

 for Bundeswehr Equipment, Information

الذي   Technology and In-service Support

ميثل وكالة املشرتيات العسكرية األملانية.

وقال بيرت هايلامير، مدير املبيعات وتطوير األنشطة 

 ،MBDA Deutschland GmbH التجارية  برشكة

إن ”“التعاون املشرتك بني رشكتي Rheinmetall و

بالنسبة  مفيدا  سيكون   MBDA Deutschland

للجيش األملاين عىل وجه الخصوص حيث ستحرص 

كلتا الرشكتني عىل إظهار أفضل نقاط القوة لديهام 

نجاحا  األملانية  البحرية  مرشوع  إنجاح  أجل  من 



35

منحت البحرية األمريكية رشكة 

BAE Systems منصب املقاول 

الرئييس مبوجب عقد جديد غري 

الكمية  محدد  املدة/غري  محدد 

لتعزيز العمليات البحرية وأنظمة السالمة الجوية 

عىل منت حامالت الطائرات املنتجة حديثا والسفن 

إدراج  أجل  من  العريض  السطح  ذات  الربمائية 

سفن التزويد بالوقود وسفن اإلصالحات الصعبة.

 BAE Systems رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

منحهم  تم  الذين  الثالثة  املقاولني  بني  من  كانت 

الفرصة للتقدم بعطاءاتهم لتنفيذ عمليات الدمج 

مستقبال  والرتكيب  واالختبار  والتجميع  والهندسة 

فرتة  طوال  الصادرة  التشغيل  أوامر  عىل  والرتكيز 

تعزيز  بهدف  العمل  أداء  الثامين سنوات. وسيتم 

املوزعة  األنظمة  من  ومتنوعة  مختلفة  مجموعة 

والقيادة   واالتصاالت  الشبكة  قدرات  تؤمن  التي 

غري  املعلومات  وإدارة  واملعلومات  والتحكم 

التعبوية (غري التكتيكية).

وقال مارك كييلر، نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير 

 BAE Systems’ Integrated أنشطة  رشكة  عام 

الرشكات  إحدى  ”بوصفنا   ،Defense Solutions

نحرص  األنظمة،  دمج  يف  املتخصصة  الرئيسية 

من  األمريكية  للبحرية  دعمنا  زيادة  عىل  دامئا 

أجل تطوير قدراتنا يف مجال االتصاالت والحاسب 

اآليل واملعلومات االستخباراتية والقيادة والتحكم 

 .“C5ISR capabilities واالستطالع  وةاملراقبة 

وأضاف ”نحن حريصون عىل التعاون مع عمالئنا 

ونظرياتنا  أفكارنا  تطوير  أجل  من  العسكريني 

احتياجاتهم  لتلبية  األنظمة  بتطوير  يتعلق  فيام 

أولويات  لسلم  تبعا  أفضل  بصورة  دامئا  املتزايدة 

البناء والتخديث“.

تم  التي  األعامل  معظم  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

”مجمع  من  بالقرب  تنفيذها  سيتم  ترسيتها 

 Test and Integration والدمج“  االختبارات 

األمريكية  للبحرية  التابع   Facility Complex

أنظمة  ابتكارات  ”مجمع  باسم  أيضا  املعروف 

الكائن   C4I واالستطالع  واملراقبة  االتصاالت 

يف  البحري  املعلومات  حرب  مركز  من  بالقرب 

تشارلستون بوالية كارولينا الجنوبية.

املقرر  فمن  املتبقية  األعامل  لبقية  بالنسبة  أما 

 Pascagoula يف  السفن  ترسانات  يف  تنفيذها 

 Newport News and و  ميسيسبي،  بوالية 

Norfolk, بوالية فرجينيا.

 BAE Systems رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

والخدمات  األنظمة  من  كبرية  مجموعة  تقدم 

التي متكن الجيوش والحكومات من تنفيذ مهامها 

بنجاح. كام تقدم الرشكة األنظمة عىل نطاق واسع 

يف  واإلعاشة  الدعم  وخدمات  الهندسة  مجال  يف 

السرباين  املجال  ويف  والفضاء  والجو  والبحر  الرب 

(اإللكرتوين) أيضا.
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”نظام  لتنفيذ  عقد  عىل   Saab رشكة  حصلت 

 Vessel السفن“  حركة  بإدارة  الخاصة  املعلومات 

 Traffic Management Information System

توقيع  إىل  باإلضافة  الفجرية،  مبيناء   ((VTMIS

اتفاقية مدتها خمس سنوات لتنفيذ أعامل الصيانة. 

حفل حرضه  خالل  مؤخرا  العقد  توقيع  جرى  وقد 

فان  وجاك  التنفيذي،  املدير  إبراهيم،  خليل 

برشكة  التجارية  األنشطة  تطوير  مدير  جيلدرين، 

Saab، والكابنت موىس مرادن املدير العام، والكابنت 

طالب اليامحي، نائب مدير امليناء، وجرييش جويش، 

نائب الرئيس التنفيذي، وحمزة الرئييس، نائب املدير 

لشؤون الخدمات واملشرتيات.

حركة  بإدارة  الخاصة  املعلومات  ”نظام  ويتيح 

إمكانية  امليناء  مراقبة  ملركز   (VTMIS) السفن“ 

امليناء وضامن  داخل  السفن  وتنظيم حركة  مراقبة 

أمن وسالمة حركة السفن وزيادة كفاءتها. ويشكل 

تصميم امليناء الذي يحتوي عىل مساحة كبرية أمامه 

حيث  خاص  نوع  من  تحديا  يشكل  السفن،  لرسو 

مثل  املختلفة  املتعددة  األنشطة  تؤدي  أن  ميكن 

عمليات الشحن والتزويد بالوقود والتخزين وتغيري 

األطقم وعمليات اإلصالح إىل تضارب حركة السري.

ويتمتع ميناء الفجرية مبوقع فريد حيث يعترب امليناء 

دولة  من  الرشقي  الجانب  عىل  الوحيد  الرئييس 

إليه دون الحاجة إىل  اإلمارات الذي ميكن الوصول 

الفجرية  إمارة  ونجحت  هرمز.  مضيق  عرب  اإلبحار 

لها كواحدة من  السنني يف حجز مكانة خاصة  عرب 

Saab

أبرز مناطق التزويد بالوقود وكمركز رئييس لتخزين 

تلعب  أن  املقرر  ومن  العامل.  مستوى  عىل  النفط 

دور  ديب،  ومقرها   ،Elcome International رشكة 

املقاول من الباطن املسؤول عن تقديم الدعم املحيل 

ومن  والصيانة.  والتدريب  الرتكيب  لعمليات  الالزم 

بإدارة  الخاصة  املعلومات  املنتظر أن يدخل ”نظام 

حركة السفن“ (VTMIS) مرحلة التشغيل الفعيل 

قبل بداية الربع الثالث من عام 2020.
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التابع  الرابع  الفضائية  العمليات  رسب  يجري 

الجوية   Schriever قاعدة األمرييك يف  الجو  لسالح 

حاليا ”حوارا“ مع قمر االتصاالت الصناعي املحمي 

الخامس املتقدم الذي يستخدم الرتدد العايل الفائق 

 Advanced Extremely High Frequency

 Cape قاعدة  من  بنجاح  إطالقه  بعد   ((AEHF-5

Canaveral التابعة لسالح الجو يف والية فلوريدا.

 AEHF-5 الصناعي  القمر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

 Lockheed Martin الذي أرشفت عىل بنائه رشكة

يستجيب حاليا لتعليامت الرسب حسبام هو مخطط 

له. وبدأ الرسب يف ”توجيه“ القمر الصناعي بعد فرتة 

 United Launch قصرية من انفصاله عن الصاروخ

Alliance Atlas V 551 بعد خمس ساعات وأربعني 

دقيقة تقريبا من إطالق الصاروخ بنجاح يف الساعة 

6:13 صباحا بتوقيت الساحل الرشقي.

وأتم القمر الصناعي AEHF-5 دورته حول األقامر 

الشاملة  التغطية  تؤمن  التي  الخمسة  الصناعية 

الالزمة  كبري  بشكل  واملأمونة  املحمية  لالتصاالت 

التي  والتكتيكية  االسرتاتيجية  الحربية  للطائرات 

تعمل عىل األرض وعىل املنصات البحرية والجوية. 

القمر  يخدم  األمريكية،  القوات  إىل  وباإلضافة 

الصناعي AEHF-5 أيضا الرشكاء الدوليني مثل كندا 

وهولندا واململكة املتحدة.

املعلومات  معدل  ذات  املوجة  شكل  تقنية  وتأيت 

 advanced Extended Data Rate املمتد املتقدم

القمر  لدى   (XDR) waveform technology

الصناعي AEHF-5 لتشكل إضافة حقيقية للشبكة 

 high-bandwidth network ذات املوجة العريضة

ويستطيع قمر صناعي واحد من نوع AEHF تأمني 

Lockheed Martin

 HOOK3 القتايل  للصمود  الالسليك  فريق  انضم 

 General Dynamics Mission لرشكة  التابع 

Systems مؤخرا إىل إدارة ”تقييم وحدات التشغيل“ 

لسالح  التابعة   Operational Unit Evaluation

واإلنقاذ  البحث  مهام  تضم  التي  األمرييك  الجو 

التشبيهية لتحديد موقع أطقم وكالة بحوث الفضاء 

األمريكية (ناسا) العائدين إىل األرض.

وشمل التمرين تجربة محاكاة لعملية إيقاف إطالق 

وما  ”ناسا“  لوكالة  التابع  التجاري  الفريق  برنامج 

خارج  األطليس  املحيط  مياه  يف  سقوط  من  تالها 

النطاق وبعيدا عن متناول مراكز اإلنقاذ املشاركة يف 

التجربة. وقد جرى هذا االختبار عىل مدار أسبوع 

كامل يف قاعدة باتريك التابعة لسالح الجو ومحطة 

سالح الجو يف كيب كانافرال بوالية قلوريدا.

وعن طريق استخدام طائرة من طراز C-17 تابعة 

ومعدات  قوارب  تحمل  إنقاذ  الجوكمركبة  لسالح 

معروف  موقع  آخر  نحو  الطائرة  تحلق  اإلنقاذ 

انضم  البحث. وقد  لتبدأ رحلة  الفضائية  للكبسولة 

فريق الالسليك HOOK3 radio team إىل أسبوع 

التشبيهية.  اإلنقاذ  بجهود  توج  الذي  االختبارات 

وقد كان جون ووتن، عضو الفريق الفني الالسليك 

 ،General Dynamics لرشكة  التابع   HOOK3

الالسليك  معه  حامال  الفضائية  الكبسولة  منت  عىل 

HOOK3  ونجح ووتن يف تحقيق االتصاال الالزم مع 

عضو الفريق توم هامز الذي كان يستخدم الجهاز 

C-17 داخل الطائرة QuickDraw2 Interrogator

نجح  أهدافه، حيث  تحقيق  التمرين يف  نجح  وقد 

الالسليك يف التواصل مع الكبسولة عىل بعد 90 ميل 

الالسليك HOOK3 نجح فريق  بحري. وباستخدام 

بعضهام  مع  التواصل  يف  الكبسولة  وفريق  اإلنقاذ 

يحتوي  اإلنقاذ  قارب  أن  للتأكد من  البعض برسعة 

عىل كافة معدات الطوارئ الالزمة قبل أن يبدأ رجال 

باملظالت  الهبوط  يف  الجو  لسالح  التابعني  املظالت 

من الطائرة C-17 لتعويم الكبسولة وتثبيتها انتظارا 

لوحدات اإلنقاذ.

HOOK3

الصناعية  األقامر  منظومة  من  أكرب  إجاملية  قدرة 

Milstar (التي تضم خمسة أقامر) القدمية كلها.

وتصنيع  وتجهيز  بتصميم  لوكهيد  قامت رشكة  وقد 

مداراتها  يف  املثبتة   AEHF الخمسة  األقامر  كافة 

الصناعية يف  داخل مصنعها املتقدم لتصنيع األقامر 

Sunnyvale بوالية كاليفورنيا. ومن الجدير بالذكر أن 

القمر الصناعي AEHF التايل - AEHF-6 – دخل 

مرحلة اإلنتاج الكامل حاليا يف وادي السليكون، ومن 

املتوقع إطالقه يف عام 2020.

اتصاالت  أنظمة  مديرية   AEHF فريق  ويضم 

 Military Satellite العسكرية  الصناعية  األقامر 

  Communications Systems Directorate

التابعة لسالح الجواألمرييك يف مركز األنظمة الفضائية 

آنجلوس  لوس  يف  الجو  سالح  بقاعدة  والصاروخية 

 Lockheed Martin بوالية كاليفورنيا. وتعترب رشكة

املقاول  كاليفورنيا  بوالية   unnyvale يف   Space

عن  واملسؤولة   AEHF الصناعي  للقمر  الرئييس 

الفضائية واألرضية، عالوة عىل دمج  األنظمة  تأمني 

 Northrop Grumman األنظمة، فيام تتوىل رشكة

Aerospace Systems يف Redondo Beach بوالية 

ذات  واملعدات  األجهزة  تأمني  مسؤولية  كاليفورنيا 

العالقة.
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أعلنت رشكة Embraer مؤخرا أنها وقعت اتفاقية 

املنغولية  الجوية  الخطوط  مع  األجل  طويلة 

كبري  لعدد  الالزم  الدعم  لتقديم   Hunnu Air

الرشكة  أسطول  لدى  لإلصالح  القابلة  األجزاء  من 

وتعترب   E190 الطائرات  من  حديثا  املستأجر 

الخطوط الجوية املنغولية Hunnu Air أول رشكة 

تستخدم الطائرات E190 يف منغوليا التي تسلمت 

أوىل طائراتها من هذا الطراز يف شهر مايو املايض.

أعامل  كافة  تغطية  عىل  أيضا  االتفاقية  وتنص 

عىل  عالوة  الغيار،  وقطع  للمكونات  اإلصالح 

استخدام مخزون كبري من املكونات وقطع الغيار 

 Embraer املوجود لدى مركز التوزيع التابع لرشكة

الذي سيكون مسؤوال عن دعم عملية بدء تشغيل 

الطائرات E190 التابعة للخطوط الجوية املنغولية.

 Hunnu ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية

يف  الرئيسية  الجوية  الخطوط  من  واحدة   Air

الرشكة  وقعت  الجاري  العام  مطلع  ويف  منغوليا. 

 E190 طراز  من  طائرات  أربع  الستئجار  اتفاقية 

من رشكة CDB Aviation بهدف زيادة أسطولها 

يف  الرشكة  بدأت  وقد  خطوطها.  شبكة  وتعزيز 

استخدام أويل طائراتها من الطراز E190 منذ شهر 

يونيواملايض. ومن املنتظر تسليم الطائرات الثالث 

املتبقية األخرى يف عامي 2020 و2021.

 Flight Hour Pool برنامج  ويهدف 

متكني  إىل   Embraer رشكة  لدى   Programme

استثامراتها  خفض  من  املذكورة  الجوية  الخطوط 

القيمة  العالية  ومواردها  مخزونها  عىل  املبارشة 

الفنية  الخربات  من  واالستفادة  لإلصالح،  والقابلة 

الطويلة املرتاكمة لدى رشكة Embraer التي متتلك 

شبكة واسعة لخدمة إصالح أجزاء الطائرات وقطع 

أموال  توفري  إىل  الخطوة  هذه  وستؤدي  غيارها. 

املخزون،  وتراكم  اإلصالح  تكاليف  بسبب  ضخمة 

املخصصة  الالزمة  املساحة  تقليص  إىل  باإلضافة 

كمستودعات وانتفاء الحاجة يف نهاية املطاف إىل 

تخصيص موارد إلدارة عملية اإلصالح، عالوة عىل 

رفع مستوى األداء.

أعلنت رشكة Cubic أن ”إدارة األنشطة 

 Cubic املكعبة“  الكونية  الدفاعية 

لديها   (Global Defense (CGD

 Battlespace Simulations ورشكة 

Inc. (BSI) وقعتا مذكرة اتفاق للتعاون 

املشرتك يف تطوير أنظمة التدريب الحي 

 Live, Virtual and والبناء واالفرتايض 

  Constructive (LVC) training

وتعترب هذه الرشكة األخرية من أبرز الرشكات العاملية 

املحفوفة  البيئات  محاكاة  يف  املتخصصة  الراشدة 

طريق  عن  قوات  لبناء  الالزمة  واألساليب  باملخاطر 

Computer Generated Forces الحاسب اآليل

االتفاق، ستعمل الرشكتان عىل دمج  ومبوجب هذا 

 Modern Air الحديث“  الجوي  القتال  ”بيئة 

طورتها  التي   (Combat Environment (MACE

رشكة BSI مع معطيات التدريب الجوي واألريض التي 

وضعتها ”إدارة األنشطة الدفاعية الكونية املكعبة“ 

لدى  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  أجل  (CGD) من 

الصعبة  البيئات  عىل  للتدرب  التشغيل  مسؤويل 

الجوي  القتال  ”بيئة  وستؤمن  العمليات.  لساحات 

الحديث“ (MACE) قوات متعددة التخصصات عن 

طريق الكمبيوتر مثل محاكاة توجيه األسلحة وأنظمة 

التسلح الزرقاء والحمراء من الجيل الخامس ومتثيل 

 representations مغناطييس  اإللكرتو–  الطيف 

باستخدام   of the electromagnetic spectrum

الفيزياء.

وقال جوناس فوروكرونا، نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ألنظمة التدريب الجوي ب ”إدارة األنشطة الدفاعية 

الكونية املكعبة“، إنه ”اليوم، ويف مجال الواقع، يعترب 

التدريب يف بيئة تهديد  أمرا شبه مستحيل أن يتم 

السيناريو  عليه  يكون  أن  ميكن  ملا  مشابهة  متثيلية 

القريب من الواقع“. 

وأضاف أنه ”بعد دمج أنظمة رشكة BSI التي تحتل 

مركز الصدارة يف األسواق يف إطار منتجاتنا الجديدة 

 Live, التدريب الحي واالفرتايض والبناء من أنظمة 

Virtual and Constructive (LVC) training عرب 

 (CGD) “إدارة األنشطة الدفاعية الكونية املكعبة”

فإن يف ذلك إفادة قصوى لعمالئنا من حيث التدرب 

عىل بيئة متعددة املجاالت مجهزة بأنظمة استشعار 

متقدمة وسلسلة من التهديدات التي من شأنها أن 

تؤدي إىل شحذ ”التكتيكات واألساليب واإلجراءات“ 

“.Tactics, Techniques and Procedures

Hunnu Air
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KC-390

Embraer  . Embraer

. 100%

العمليات  لدعم  الربتغال  مع  املوقع  العقد  ويرمي 

الداخلية للقوات املسلحة ورفع درجة استعدادها يف 

أن  املقرر  الربتغالية. ومن  الحكومة  تهم  التي  املهام 

يبدأ تسليم الطائرات الخمس يف عام 2023. وبتوقيع 

تلك الصفقة تصبح الربتغال أول عميل خارجي لهذه 

الطائرة التي تجسد إنجازا مهام عىل طريق االعتامد 

عىل الطاقة النظيفة التي تضمن بيئة نظيفة.

كام ينص العقد أيضا عىل تأمني جهاز محاكاة جوي 

وتقديم الدعم اللوجستي بتكلفة تقدر بحوايل 827 

وأفادت  التقارير.  بعض  ذكرت  حسبام  يورو  ماليني 

هذه التقارير أن اختيار الطائرة KC-390 سيساهم 

الجوي  النقل  مجال  يف  الحالية  القدرات  ”تعزيز  يف 

والبحث واإلنقاذ واإلخالء الطبي، باإلضافة إىل تقديم 

الدعم الالزم للمواطنني الربتغاليني“.

معايري  لطرح   KC-390 الطائرة  تصميم  جرى  وقد 

جديدة للكفاءة واإلنتاجية يف فئتها وطرح أقل تكلفة 

ممكنة للدورة الحياتية للطائرة يف األسواق. وتستطيع 

املهام  من  مختلفة  أنواع  عدة  تؤدي  أن  الطائرة 

املساعدات  تقديم  مثل  العسكرية  وغري  العسكرية 

اإلنسانية وتنفيذ عمليات اإلخالء الطبي ومهام البحث 

واإلنقاذ ومكافحة الحرائق، مع تلبية متطلبات سالح 

الجو الربتغايل متاما عن طريق إضافة شحنات جديدة 

ونقل الجنود والنقل الجوي وتزويد الطائرات بالوقود 

أثناء الطريان. وتستخدم الطائرة محركني خاصني من 

نوع Pratt and Whitney V2500-E5، وتستطيع 

حمل 26 طنا من مواد الشحن ومن بينها املركبات 

مثل حاملتني من حامالت األفراد املدرعة M113 أو 

UH-60 Blackhawk طائرة مروحية من طراز

وقال جاكسون شنايدر، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

 ،Embraer Defense & Security التنفيذي لرشكة

من  لكل  وتقديري  شكري  بالغ  عى  أعرب  أن  ”أود 

ساهم يف هذا املرشوع الذي ميثل خطوة مهمة للغاية 

بالنسبة لتعزيز وضع الطائرة التي نعتقد أنها ستضيف 

الطائرة  الرشكة. وستلبي  نجاحا جديدا إىل نجاحات 

املتعلقة  الجديدة  املتطلبات   KC-390 الربتغالية 

اآلمنة  املالحة  مجال  يف  املتبادل  التشغيل  بقابلية 

للطائرة  يتيح  يك  الصويت  والبث  املعلومات  وإرسال 

التحالفات  يف  املشرتكة  العمليات  تنفيذ  إمكانية 

املتعددة الجنسيات التي تعترب الربتغال واحدة منها.

جرى  التي  املتطلبات،  ”تلك  أن  شنايدر  وأضاف 

تحديدها بالتعاون مع سالح الجو الربتغايل، ستمكن 

الطائرة KC-390 من تلبية متطلبات عدد كبري من 

الدول األخرى يف جميع أنحاء العامل. كام أن الرشاكة 

تساهم   Embraer ورشكة  الربتغال  بني  الصناعية 

الطائرات  وصناعة  الهندسية  الصناعات  تطوير  يف 

بأكرث من  الخارجية  التي تقدر صادراتها  الربتغال  يف 

Embraer

KC-390
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فرص  تأمني  إىل  باإلضافة  سنويا،  يورو  مليون   300

االقتصاد  ودفع عجلة  املاهرة  للعاملة  باآلالف  عمل 

الوطني“.

وتعترب الربتغال من أكرب الرشكاء الخارجيني يف برنامج 

يف  مساهمتها  أن  الخرباء  ويرى   ،KC-390 الطائرة 

اقتصادي  أثر  لها  سيكون  الطائرة  وإنتاج  تطوير 

إيجايب من حيث توفري فرص العمل وضخ استثامرات 

التطورات  الصادرات واالستفادة من  جديدة وزيادة 

الغيار  إنتاج بعض قطع  التكنولوجية. ويجري حاليا 

الخاصة بالطائرة KC-390 مثل البدن الرئييس للطائرة 

 Embraer التابعة لرشكة OGMA عن طريق رشكة

يف مدينة Evora التي تقع عىل مسافة 100 كيلومرتا 

تقريبا من العاصمة الربتغالية لشبونة.

وقد حصلت الطائرة KC-390 عىل رخصتها املدنية 

 Brazilian الربازيلية  الوطنية  الطريان  وكالة  من 

عام  يف   (National Aviation Agency (ANAC

الكامل  التسلسيل  اإلنتاج  مرحلة  يف  ودخلت   2018

يف  الخدمة  الطائرة  تدخل  أن  املتوقع  ومن  حاليا. 

صفوف سالح الجو الربازييل خالل الربع الثالث من 

عام 2019، عىل أن يتم التسليم تباعا عىل مدار العام.

كام تخطط رشكة Embraer أيضا لدخول عامل تقنيات 

الدفع الكهريب حيث كشفت الخطط التي أزيح عنها 

الستار مؤخرا أن منوذج الطائرة التجريبية يطبق خطة 

خاصة ويستعد للحصول عىل األنظمة واملكونات.

املحرك  تصنيع  مسؤولية   WEG رشكة  وتتوىل 

مبقر  وذلك  الطائرة،  يف  التحكم  ومفاتيح  الكهريب 

 Santa مبقاطعة Jaraguá do Sul الرشكة يف مدينة

Catarina الربازيلية يف إطار اتفاقية للتعاون العلمي 

لتقنيات  املشرتك  التطوير  مجال  يف  والتكنولوجي 

الكهربة. وتشمل تطورات املرشوع الدخول يف رشاكة 

التي   Parker Aerospace رشكة  مع  اسرتاتيجية 

ستتوىل مسؤولية توريد نظام التربيد الخاص بالطائرة 

التجريبية.

لدى  الفنية  الفرق  القادمة ستواصل  الشهور  وخالل 

الرشكتني العمل عىل اختبار األنظمة داخل املختربات 

بغرض  التجريبية  الطائرة  داخل  لرتكيبها  متهيدا 

اختبارها يف ظل ظروف تشغيل حقيقية. ومن املقرر 

أن تنطلق الرحلة األوىل لهذه الطائرة يف عام 2020.

املقرتح  العلمي  التطوير  برنامج  أن  مراقبون  وذكر 

لكهربة الطائرة، الذي تم تطبيقه رسميا عن طريق 

 WEG و   Embraer رشكتي  بني  املشرتك  التعاون 

جيدة  أداة  يشكل   ،2019 عام  مايو  شهر  يف  املعلن 

لتجربة التقنيات ودخولها مرحلة النضج قبل البدء يف 

تطبيقها عىل املنتجات املستقبلية. وتهدف الرشاكة، 

املرحلة  ماقبل  والتطوير  البحوث  إطار  تأيت يف  التي 

التقنيات  التعرف عىل  إىل ترسيع عملية  التنافسية، 

واستخدام  الطائر،  لدى  الطاقة  كفاءة  لرفع  الالزمة 

الدفع  أنظمة  داخل  الكهربائية  املحركات  وتركيب 

املبتكرة. ومن املقرر استخدام طائرة صغرية أحادية 

املحرك، مثل الطائرة EMB-203 Ipanema، كرسير 

لتقنية  املبديئ  التقييم  وإجراء   test bed اختبار 

الكهربة.

ومن الجدير بالذكر أن عملية الكهربة تأيت يف إطار 

رشكة  تنفذها  التي  املتواصلة  الجهود  من  سلسلة 

Embraer ورشكات صناعة الطائرات من أجل ضامن 

الوقود  مع  مثلام حدث   البيئية  باالستدامة  االلتزام 

الحيوي لتقليل االنبعاثات الكربونية.
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Northrop Grumman

وقال دان فريويل، نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير 

 Northrop Grumman Corporation عام رشكة

إن  الحامئية،  واألنظمة  الصاروخي  الدفاع  ألنظمة 

التقنيات  من  مجموعتها  لتسخري  تتطلع  ”الرشكة 

املبتكرة التي أثبتت جدارتها واالستفادة من خربتها يف 

ترسيع عملية تنفيذ الجيل التايل من الحامية الالزمة 

تقوم عىل  التي  املرنة  ”خطتنا  أن  وأضاف  لقواتنا“. 

األنظمة املفتوحة كفيلة بتأمني حل شامل ملتطلبات 

املهام املتزايدة والرسيعة التغري للجيش األمرييك يف 

عامل  يف  نعيشها  التي  الصعبة  التهديدات  بيئة  ظل 

اليوم“.

وطبقا للخطة التي وضعها ”مكتب القدرات الرسيعة 

 Rapid Capabilities األهمية“  البالغة  والتقنيات 

 (and Critical Technologies Office (RCCTO

 ،Kord Technologies وطبقا للعقد املوقع مع رشكة

أتم  عىل   Northrop Grumman رشكة  تبدو 

الحساسات  منظومة  وتركيب  لبناء  االستعداد 

ونظام  ومالحقته  الهدف  عىل  واالستحواذ  املتقدمة 

Northrop Grumman Corporation
directed energy prototyping initiative

(Manoeuvre Short Range Air Defense (M-SHORAD
Stryker

.
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والتحكم  القيادة  ونظام  كيلووات   50 بقوة  ليزري 

املركبات  إحدى  عىل  القتالية  كفاءه  أثبت  الذي 

القتالية من طراز Stryker التابعة للجيش األمرييك. 

ومن املنتظر أن تتوج تلك الجهود بدراسة تنافسية 

يلبي  بيان عميل  تقديم  إىل  النهاية  يف  تؤدي  لألداء 

عىل  القائم  املدى  القصري  الجوي  الدفاع  متطلبات 

.(M-SHORAD) املناورة

القائم  املدى  القصري  الجوي  الدفاع  مناذج  وتُعترب 

املوجهة  الطاقة  عىل  يعتمد  الذي  املناورة  عىل 

 technology التكنولوجي  النضج  خطة  من  جزءا 

األمرييك  الجيش  لدى   maturation initiative

املتعدد  الطاقة  العايل  ”الليزر  باسم  املعروفة 

 Multi-Mission High Energy Laser املهام“ 

باالشتباك  املتكاملة  املنصة  وتسمح   ((MMHEL

مع مستخدمي الطائرات الحربية املقاتلة يف مرحلة 

وإجراءات  وأساليب  تكتيكات  وضع  بهدف  مبكرة 

ومفاهيم العمليات ألسلحة الليزر املستقبلية العالية 

الطاقة.

الجوي  للدفاع  املستقبلية  الجيش  حامية  وتشمل 

القصري املدى القائم عىل املناورة لتأمني الجنود عىل 

الليزرية  األسلحة  أنظمة  األمامية  املواجهة  خطوط 

 kinetic الحركية  لألسلحة  وفعال  قوي  كمكمل 

وقطع  للصواريخ  التصدي  عند   capabilities

املدفعية ومدافع الهاون (املورتر) وأنظمة الطائرات 

غري املأهولة (UAS) والتهديدات الجوية األخرى.

الطاقة  لنمذجة  األمرييك  الجيش  خطة  وتخضع 

عىل  القائم  املدى  القصري  الجوي  للدفاع  املوجهة 

املناورة إلدارة ”مكتب القدرات الرسيعة والتقنيات 

 (RCCTO) البالغة األهمية“ التابع للجيش األمرييك

ألباما  بوالية   Redstone Arsenal من  يتخذ  الذي 

رسيعة  مناذج  تطوير  عىل  الخطة  وتقوم  له.  مقرا 

 residual القتالية  األسلحة  مخلفات  واستخدام 

combat capability  وبؤر الرتكيز الراهنة كأسلحة 

أرسع من الصوت hypersonics وكطاقة موجهة.

سيقوم النموذج بتسليط أشعات الليزر عىل فصيلة 

خالل   Stryker طراز  من  مركبات  أربع  من  مكون 

العام املايل 2022 من أجل تقديم الدعم الالزم لخطة 

املناورة.  عىل  القائم  املدى  القصري  الجوي  الدفاع 

القائم  املدى  القصري  الجوي  الدفاع  سالح  ويهدف 

األطقم  إىل حامية  املوجهة  الطاقة  ذو  املناورة  عىل 

 Brigade Combat Teams املقاتلة التابعة لأللوية

املأهولة  غري  الطائرات  أنظمة  ضد  باملناورة  القامئة 

وقطع  والصواريخ  الدوارة  األجنحة  ذات  والطائرات 

(RAM) (املورتر) املدفعية ومدافع الهاون

األسلحة  إدارة  مدير  ثريجود،  نيل  إل.  الفريق  وقال 

والفضاء  املوجهة  والطاقة  الصوت  من  األرسع 

”الوقت قد حان الستخدام  إن  الرسيع،  واالستحواذ 

ويدرك  القتال.  ساحات  يف  املوجهة  الطاقة  أسلحة 

الجيش مدى الحاجة إىل أسلحة الليزر ذات الطاقة 

األمرييك.  الجيش  تحديث  املوجهة كجزء من خطة 

مل يعد هناك مكان لألبحاث وإجراء االختبارات. إنها 

أسلحة قتالية اسرتاتيجية، ونحن نسري عىل الطريق 

الصحيح نحو تسليح جنودنا بهذه األسلحة“.

عىل  بقدرتها  الطاقة  العالية  الليزر  أسلحة  تتميز 

الذي  للفضاء  حل  وإيجاد  الضوء  برسعة  االشتباك 

تخفيف  مع  باستمرار،  الناشئة  بالتهديدات  يعج 

األعباء اللوجستية املصاحبة ألنظمة التسلح الحركية 

التقليدية. ويف شهر مايو عام 2019 وافق الجيش عىل 

اسرتاتيجية جديدة لترسيع عملية منذجة واستخدام 

أجل  من  املوجهة  الطاقة  أسلحة  من  مجموعة 

تحديث الجيش.

التي تعتمد عىل  النامذج  كخطوة أوىل نحو تسليم 

 residual combat القتالية  األسلحة  مخلفات 

capability، وقع اختيار ”مكتب القدرات الرسيعة 

األمرييك  للجيش  التابع  األهمية“  البالغة  والتقنيات 

مناذج خطة  لبناء  بائعتني  (RCCTO) عىل رشكتني 

املناورة  عىل  القائم  املدى  القصري  الجوي  الدفاع 

تعزيز  أجل  من  املوجهة  الطاقة  عىل  يعتمد  الذي 

نحو  الصناعية  القاعدة  وتحفيز  املنافسة  مبدأ 

أسلحة الطاقة املوجهة. وتعترب الرشكتان البائعتان - 

مقاولتان   -Raytheon و   Northrop Grumman

األخر“  املعامالت  ”هيئة  لعقد  طبقا  الباطن  من 

 Other Transaction Authority (OTA)

 Kord ورشكة  الجيش  بني  املوقع   agreement

Technologies

وطبقا لرتسية العقد املذكور التي متت يف 26 يوليو 

رشكة  ستتعاون  دوالر،  ماليني   203 بقيمة  املايض 

 Northrop رشكتي  مع   Kord Technologies

النامذج  لتطوير   Raytheon و   Grumman

املتنافسة بعد الحصول عىل الدعم الالزم من رشكة 

املسؤولة   General Dynamics Land Systems

الدمج  عملية  لتنفيذ   Stryker املركبة  تصنيع  عن 

الرشكتني  منح  عىل  العقد  بنود  وتنص  والرتكيب. 

إلنتاج  تقريبا  واحدا  عاما  مدتها  مهلة  البائعتني 

األنزمة الثانوية الليزرية الالزمة وتركيبها عىل املركبة 

Stryker واستكامل فحص األداء التنافيس املؤدي إىل 

إجراء بيان عميل ضد التهديدات املختلفة.

وبعد انتهاء الجيش من تقييم النتائج يقدم الخطط 

بالليزر  مجهزة  إضافية  مركبات  ثالث  لرشاء  الالزمة 

من طراز املركبة Stryker ليصل عدد مناذج املركبات 

إحدى  إىل  تسليمها  يتم  مركبات  أربع  إىل  اإلجاميل 

القصري  الجوي  بالدفاع  املعنية  العملياتية  الفصائل 

الطاقة  يعتمد عىل  الذي  املناورة  القائم عىل  املدى 

املوجهة M-SHORAD يف عام 2022. 
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Otokar

Otokar AKREP II

AKREP II AKREP II  .
AxleTech Otokar 2019

AKREPIIe
.

طاقة  مبصادر   AKREPIIe املركبة  تجهيز  وميكن 

الفئة  وتعترب  كليهام.  أو  الديزل  أو  بالكهرباء  تعمل 

الكهربائية بالكامل من املركبة AKREPIIe منوذجا 

تكنولوجياً مجهزا مبصادر طاقة مبتكرة تعتمد عىل 

الكهرباء ونظام دفع يتكون من محرك كهريب قوي 

ذيك  ولوغاريتم  متقدمة  وبطارية  الكفاءة  وعايل 

 AKREPIIe املركبة  وتتميز  الطاقة.  يف  للتحكم 

بخفة حركتها وقدرتها عىل السري بأدىن مستوى من 

الضوضاء والبصمة الحرارية thermal signature، ما 
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العسكرية  العمليات  األمثل إلجراء  االختيار  يجعلها 

الكهربائية طاقتها من نظام  الفئة  الرسية. وتستمد 

 DC Li-ion بطاريات  عىل  يحتوي  للقيادة  كهريب 

 AGM عالية الفولت تعمل بالتيار املبارش وبطاريات

بقوة 24 فولت وتعمل بالتيار املبارش أيضا.

عائلة  تستخدم  املصنعة،  الرشكة  ملسؤويل  وطبقا 

مبجموعة  موصوال  قويا  محركا   AKREP II املركبة 

ويتميز  الطاقة.  يف  ذيك  وتحكم  متقدمة  بطاريات 

صورته  وانخفاض  الحجم  بقلة  املركبة  تصميم 

الظلية low silhouette وقلة ضوضائه وقلة بصمته 

الحرارية، ما يعني زيادة خفة الحركة والرسعة. ويتيح 

االختيارية  واملحاور  الدفع  الرباعي  القيادة  نظام 

السهلة التوجيه ونظام التعليق املستقل قدرة فائقة 

عىل املناورة وخفة حركة كبرية فوق الطرق الوعرة، 

الشديدة  املناطق  يف  املركبة  نقل  سهولة  عن  فضال 

مجهزة  واملركبة  املاء.  يف  أو  الجليد  يف  أو  الوحولة 

يتيح  بنظام  ومزودة   395/85R20 مقاس  بإطارات 

لها السري وهي فارغة من الهواء، باإلضافة إىل نظام 

مكابح مانع لالنغالق عىل شكل قرص.

املركبة  تتمتع   ،Otokar رشكة  ملسؤويل  وطبقا 

الرسعة  حيث  من  فائق  حريك  بأداء   AKREP II

املنحدرات  صعود  عىل  والقدرة  والتسارع 

gradeability وتأيت مصادر الطاقة الكهربائية ونظام 

الدفع ليمكن املركبة من التحرك بصورة أرسع عند 

البداية بفضل عزمها القوي. وتصل الرسعة القصوى 

ويصل  الساعة،  يف  كيلومرتات   110 إىل  للمركبة 

وتستطيع  تقريبا،  كيلومرتا  إىل 250  لها  أقىص مدى 

املركبة صعود املنحدرات املائلة بنسبة %60 وصعود 

املنحدرات الجانبية املائلة بنسبة %40، بينام تصل 

 angle of approach زاوية االقرتاب وزاوية املغادرة

and departures إىل 45 درجة لكل.

يف  كهربائياً   AKREP II املركبة  لتحكم  ونظرا 

بالتوجيه  املتعلقة  األساسية  امليكانيكية  املكونات 

منصة  تعترب  أنها  خرباء  يرى  واإلبطاء  والتسارع 

أو  بُعد  عن  للتحكم  الفنية  الناحية  من  مجدية 

التحرك بشكل مستقل أو بأي صورة أخرى من صور 

املساعدة عىل القيادة.

املهام  متعددة  مركبة   AKREP II املركبة  وتعترب 

كام  املختلفة،  العسكرية  العمليات  لتنفيذ  ومؤهلة 

دون  فعالة  نريانية  قوة  تأمني  عىل  بقدرتها  تتميز 

ميكن  كام  لإلصابة.  التعرص  إمكانية  من  الخوف 

تعديل املركبة بحيث تلبي احتياجات أنواع األسلحة 

أو  االستجابة  عند  الرسعة  ملبدأ  تحقيقا  املختلفة 

الدفاع  مهام  أو  االستطالع  أو  املراقبة  مهام  أو  الرد 

املهام  من  وغريها  الجوي  الدفاع  القواعد/مهام  عن 

املشابهة األخرى. وتأيت املركبة مجهزة مبحطة تسلح 

رشاشة  مبدافع  تسليحها  ميكن  السقف  عىل  مثبتة 

ثقيلة عيار 90 ملليمرتا أو 25 ملليمرتا.

 ،Otokar رشكة  عام  مدير   ،SerdarGörgüç وأكد 

التصميم  مجال  يف  طويلة  بخربة  تتمتع  الرشكة  أن 

واألعامل الهندسية، وأن مركباتها تخدم أكرث من 30 

دولة يف قارات العامل الخمس، ما يجعل الرشكة قادرة 

عىل تبؤ مكانة مرموقة كرشكة رائدة يف مجال توريد 

تتمتع بسمعة  ”إن رشكتنا  وقال  التكنولوجيا.  ونقل 

املركبات  تصنيع  يف  متخصصة  تركية  كرشكة  عاملية 

الربية، كمنا تتمتع بقدرات وإمكانيات هائلة تعتمد 

بسعادة  نشعر  ونحن  والخربة.  الفنية  املعرفة  عىل 

غامرة عند تطبيق خربتنا يف مجال تصميم وتطوير 

املركبات املدرعة عىل مركبات وآليات جديدة“.

وأوضح أن ” املركبة AKREP II هي أحدث عضو 

تستمد  وهي  املدرعة،  املركبات  عائلة  إىل  ينضم 

رشكة  أنتجتها  التي   AKREP املركبة  من  تصميمها 

 1995 عام  يف  مبدئيا  تدشينها  جرى  التي   Otokar

وقد  أفراد.  ثالثة  حمل  عىل  قادرة  أسلحة  كحاملة 

ميداين  سجل  تسطري  يف   AKREP املركبة  نجحت 

حافل يف املهام املختلفة التي نفذتها يف جميع أنحاء 

 AKREP العامل. وييل هذه املركبة يف الرتتيب املركبة

املتطلبات  لتلبية  خصيصا  تصميمها  تم  التي   II

الناشئة لدى البيئات العسكرية الحالية واملستقبلية 

 low الظلية  صورتها  وانخفاض  حجمها  قلة  بفضل 

الحرارية  بصمتها  وقلة  ضوضائها  وقلة   silhouette

وقوة نريانها الفعالة“.

املركبة  وتطوير  تصميم  تم  أنه   Görgüç وأضاف 

AKREP II كمركبة تستلهم خطوطها من املتطلبات 

العامل،  أنحاء  جميع  يف  املختلفني  لعمالئها  الناشئة 

العسكرية  والتهديدات  الظروف  االعتبار  يف  وتضع 

بني  الجمع  يف  نجحنا  ”لقد  وأردف  دامئا.  املتغرية 

خربتنا ودرايتنا الهندسية وقدرات البحوث والتطوير 

املركبة  إنتاج  يف  ونجحنا   ،AxleTech رشكة  لدى 

الدويل  املعرض  يف  عرضت  التي   AKREPIIe

املركبة  هذه  وتعترب   .  2019 العسكرية  للصناعات 

الدامئني  والتزامنا  حرصنا  عىل  أكيدا  دليال  األخرية 

عىل  الواعدة  الحديثة  التكنولوجيا  أساليب  بتطبيق 

دخول  أيضا  املركبة  تعكس  كام  املدرعة.  املركبات 

تصميم  حيث  من  النضج  مرحلة   Otokar رشكة 

املركبة  تصميم  ويتميز  املدرعة.  املركبات  وتطوير 

والرشاقة  الحركة  بخفة  الحديث   AKREPIIe

والقدرة عىل التحمل، وكلها صفات مطلوبة وبشدة 

عند تنفيذ مجموعة كبرية من املهام املختلفة“.

واختتم Görgüç قائال إن ”رشكة AxleTech حريصة 

املبتكرة  الكهربائية  الحركة  نقل  أنظمة  تأمني  عىل 

الستكامل مركباتنا السابقة. 
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GAASI
Predator A

وتعليقا عىل هذه املناسبة، قال لندين بلو، الرئيس 

التنفيذي لرشكة GA-ASI، ”إن االبتكار مل يغب عن 

كيفية  للبحث عن  لنا  دافعا مستمرا  وكان  أنظارنا، 

سلسلة  ابتكرته  الذي  الصناعي  النموذج  تحدي 

 25 ال  مدار  عىل  تحولت  التي   Predator الطائرة 

 Gray والطائرة   MQ-9 الطائرة  إىل  املاضية  عاما 

الطائرات  أكرث  تعتربان  اللتني   (Eagle (MQ-1C

عىل  القتالية  كفاءتها  أثبتت  التي  بُعد  عن  املسرية 

مستوى العامل“.

وقد حصلت رشكة GA-ASI عىل أول عقد رئييس 

إلنتاج الطائرة Predator A يف عام 1994 من مكتب 

الربامج املشرتكة األمرييك الذي تغري اسمه الحقا إىل 

 Predator سالح الجو األمرييك. وقد أمضت الطائرة

A أكرث من %90 من ساعات طريانها يف دعم املهام 

بناء سمعة ممتازة من حيث  القتالية، ونجحت يف 

وتستخدم  طويلة.  لساعات  الطريان  عىل  القدرة 

أنظمة  بُعد  عن  املسرية  املهام  املتعددة  الطائرة 

املعلومات.  لوصالت  وأنظمة  متكاملة  استشعار 

وباإلضافة إىل الجيش األمرييك، بادرت وزارة الدفاع 

لخدمة   Predator A الطائرة  رشاء  إىل  اإليطالية 

سالحها الجوي، وبعدها ظهرت نسخة محدثة تحت 

اسم Predator XP لخدمة منطقة الرشق األوسط.

من  محدثة  نسخة   Predator XP الطائرة  تعترب 

وافقت  التي  بُعد  عن  املسرية   Predator الطائرة 

من  أكرب  لقاعدة  بيعها  عىل  األمريكية  الحكومة 

العمالء مثل الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأمريكا 

الجنوبية.

وتتواجد الطائرة Predator XP يف خطوط اإلنتاج 

حاليا، وتتباهى بقدرتها عىل الطريان ملدة 35 ساعة 

متواصلة وبقدرتها عىل الصعود إىل ارتفاع 25,000 

بأحدث  وتجهيزها  الطائرة  تحديث  وجرى  قدما. 

والهبوط  اإلقالع  خاصية  مثل  التكنولوجيا  أساليب 

آليا وتوافر أسطح التحكم يف الطائرةووجود أجهزة 

أجهزة  من  مناذج  ثالثة  وتوافر  املعززة  املالحة 

الطائرة  وتؤمن  الطائرة.  يف  للتحكم  اآليل  الحاسب 

الهجوم  عىل  كبرية  وقدرة  متواصال  ميدانيا  وعيا 

الرسيع.

املعلومات  وصالت  بأنظمة  الطائرة  تجهيز  وتم 

 (Line-of-Sight (LOS الرؤية  لخط  املخصصة 

 Beyond-Line-of-Sight الرؤية  خط  وراء  وما 

اسستشعار  أنظمة  مع  دمجها  وميكن   ،   ((BLOS

 ISR متعددة لجمع املعلومات واملراقبة واالستطالع

 – اإللكرتو  التصوير  كامريات  أحدث  مثل   sensors

Electro- الحمراء  تحت  باألشعة  العاملة  برصية 

وجهاز   Optical Infrared (EO/IR) cameras

رشكة  إنتاج  من  الوظائف  املتعدد   Lynx الرادار 

GA-ASI الذي يعتمد عىل رادار ذي فتحة تركيبية 

لتأمني   (Synthetic Aperture Radar (SAR

األداء ليال أو نهارا وبغض النظر عن ظروف األحوال 

(General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GAASI
 – Remotely Piloted Aircraft (RPA) systems

Predator A 25
Predator A 141,000 1994

320 GA-ASI 2011  .
. Predator A
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األرضية  األهداف  مؤرش  وظيفة  وتؤمن  الجوية. 

 Ground Moving Target Indicator املتحركة 

وسيلة   Predator XP الطائرة  لدى    ((GMTI

املتحركة.  املركبات  مواقع  لتحديد  وسهلة  رسيعة 

مراقبة  برنامج  بُعد  املسرية عن  الطائرة  وتستخدم 

التي    Claw املتكاملة  االستشعار  أنظمة  وتحليل 

 Claw أنظمة  وتحتوي   .GA-ASI رشكة  أنتجتها 

عىل شاشات عرض للخرائط املتحركة وتتيح إمكانية 

أنظمة  لكافة   cross-cueing املتقاطع  التصفيح 

بدء  قبل  التخطيط  وإمكانية  املجوقلة  االستشعار 

من  الواردة  املعلومات  واستغالل  وتحليل  املهمة 

أنظمة االستشعار بعد انتهاء املهمة.

الجديد  الرادار  جهاز  يعمل  نفسه،  الوقت  ويف 

شاسعة  بحرية  مساحات  متشيط  بخاصية  املزود 

 Maritime Wide Area Search (MWAS)

البحرية  املهام  أسلحة  تأمني  عىل   mode radar

ومنع  السواحل  مراقبة  مثل  للمجاالت  بالنسبة 

عمليات تهريب املخدرات وتنفيذ عمليات املراقبة 

الصغرية  األهداف  بعيدة ورصد  من عىل مسافات 

البحث واإلنقاذ. وتم تزويد  وتنفيذ  عمليات 

 Automatic الجهاز أيضا بنظام آيل لتحديد الهوية

القطع  لتمييز   (Identification System (AIS

البحرية داخل البحر.

يف  تفوقها   Predator الطائرة  سلسلة  وتواصل 

املدنية.  املراقبة  مهام  أداء  ويف  القتالية  املناطق 

وقال ديفيد آر. ألكسندر، رئيس مجلس إدارة رشكة 

الطويل  املرشف  بتاريخنا  نعتز  ”إننا   ،GA-ASI

فمنذ  املقاتلة.  الحربية  الطائرات  دعم  مجال  يف 

 Predator B مرورا بالطائرة ،Predator A الطائرة

والطائرة Gray Eagle والطائرة Avenger وانتهاءا 

مهامها،  عىل  أجريت  التي  املختلفة  بالتعديالت 

ظلت طائراتنا وأنظمتنا قادرة عىل تلبية متطلبات 

وجيوش  األمرييك  للجيش  بالنسبة  املتغرية  املهام 

التحالف والعمالء املدنيني“.

التي   ،Gray Eagle املأهولة الطائرة غري  تستخدم 

تتميز باعتامديتها الشديدة، نظام تحكم قادر عىل 

 fault-tolerant control system األخطاء تجاوز 

املشابهة  الجوية  املالحة  أنظمة  من  أنواع  وثالثة 

 Predator B الطائرة  مع  املستخدمة  لألنظمة 

تصميم  عند  وروعي  القتالية.  كفاءتها  أثبتت  التي 

الجوية،  من جدارتها  التأكد   Gray Eagle الطائرة 

االعتامدية  تلبية –بل وتجاوز- معايري  ونجحت يف 

الطائرة بطول  املأهولة. وتتميز  للطائرات  املحددة 

العملياتية  املراقبة  إلدارة  مخصصة  وهي  مداها، 

وتشمل  امليدانيني.  الجيش  قادة  ينفذها  التي 

املعلومات  املهام جمع  أداء  عىل  املختلفة  قدراتها 

 Intelligence واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية 

 ,(Surveillance and Reconnaissance (ISR

الناسفة  البدائية  العبوات  ورصد  القوافل  وحامية 

  (Improvised Explosive Device (IED

وتدمريها وتقديم الدعم الجوي عند االلتحام املبارش 

close air support  وبث االتصاالت ومهام تسليم 

األسلحة.

 Heavy Fuel Engine ويقدم محرك الوقود الثقيل

الالزم  الدعم   Gray Eagle الطائرة  لدى    ((HFE

إضافية  حصانية  قوة  ويؤمن  األمرييك،  للجيش 

ويساهم يف ترشيد استهالك الوقود. ويعتمد املحرك 

عىل الوقود النفاث أو وقود الديزل.

تطوير  نسخة  وتعمل رشكة GA-ASI حاليا عىل 

 MQ-9BSkyGuardian جديدة من سلسلة الطائرة

التي تستويف شهادة الجدارة الجوية ورشوط إدارة 

عن  املسرية  الطائرة  متكن  التي  الجوية  الحركة 

املحيل  الجوي  املجال  نظام  داخل  العمل  بُعد من 

(National Airspace System (NAS

Predator
XP
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“ ”

 Raytheon وقال رالف أكابا، رئيسمجلس إدارة رشكة

الدفاع  ”نظام  إن   Integrated Defense Systems

حصول  سيضمن  ”باتريوت“  والصاروخي  الجوي 

ضد  نفسها  عن  للدفاع  جيد  تسليح  عىل  البحرين 

الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات املأهولة 

وغري املأهولة“. وأضاف أن ”الصاروخ املذكور يخضع 

لعمليات التحديث والتعزيز والتجديد بصورة مستمرة 

حتى  دولة   17 من  مكون  كونسورتيون  طريق  عن 

نضمن قدرة الصاروخ عىل مواجهة أي تهديدات ناشئة 

خالل السنوات القادمة“.

وتضم قامئة الدول األخرى التي حصلت عىل الصاروخ 

”باتريوت“ كال من الواليات املتحدة وهولندا وأملانيا 

والكويت  والسعودية  واليابان 

واإلمارات  الجنوبية  وكوريا  وإسبانيا  واليونان  وتايوان 

ورومانيا وبولندا والسويد وغريها. ومن الجدير بالذكر 

أن كل هذه الدول، ومن بينها الواليات املتحدة، تستفيد 

من كونها أحد أعضاء الكونسورتيوم عن طريق اقتسام 

التكاليف املتعلقة بعمليات تحديث وتعزيز الصاروخ 

حتى يظل متفوقا عىل أي تهديدات ناشئة ومبا يضمن 

قابليته للعمل املتبادل مع بقية الرشكاء اآلخرين.

وستساهم هذه الصفقة املقرتحة التي تصل قيمتها إىل 

ملياري دوالر يف رفع مستوى األمن لدى إحدى الدول 

األطليس  شامل  حلف  خارج  من  الرئيسية  الحليفة 

(الناتو)، ومن ثم تكريس االستقرار السيايس والتقدم 

االقتصادي يف الرشق األوسط. كام ستساهم الصفقة 

العمل بصورة متوافقة  البحرين عىل  يف تعزيز قدرة 

الصاروخ  املنامة  وستستخدم  املتحدة،  الواليات  مع 

”باتريوت“ يف تحسني شبكة الدفاع الصاروخي لديها 

والدفاع عن سالمة أراضيها وردع أي تهديدات إقليمية.

 Global الكوين  «باتريوت»  نظام  يعترب 

 Raytheon رشكة  أنتجته  الذي   Patriot Solution

رادار  أجهزة  من  يتكون  الصاروخي  للدفاع  نظاما 

من  مختلفة  أنواع  وعدة  والتحكم  القيادة  وتقنيات 

الصواريخ االعرتاضية التي تعمل كلها عىل رصد ومتييز 

(التكتيكية)  التعبوية  الباليستية  الصواريخ  وتدمري 

وصواريخ كروز والطائرات اآللية (الدرون) والطائرات 

املتقدمة، عالوة عىل التهديدات األخرى.

ومنذ استخدام الصاروخ ”باتريوت“ للمرة األوىل درجت 

أكرث من 250 عملية  استخدامه يف  خمس دول عىل 

 « »
 . Raytheon

 . Raytheon
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اشتباك عسكري ضد الطائرات املأهولة وغري املأهولة 

وصواريخ كروز والطائرات اآللية (الدرون) والطائرات 

املتقدمة والصواريخ الباليستية التعبوية (التكتيكية). 

ومنذ شهر يناير عام 2005 نجح الصاروخ ”باتريوت“ 

خالل  باليستي  صاروخ   150 من  أكرث  اعرتاض  يف 

العمليات العسكرية يف جميع أنحاء العامل، وشاركت 

Guidance عائلة الصواريخ  التوجيه  املعززة 

 Enhanced للصاروخ أرض   Missile

Raytheon – جو التي أنتجتها  رشكة 

 90% من  أكرث  عمليات يف  من 

تنفيذ تلك االعرتاض املذكورة. وأمكن 

بفضل  العسكرية  االشتباكات 

عقب  ”باتريوت“  الصاروخ  بناء 

أريض  اختبار   3,000 من  أكرث  إجراء 

وأكرث من 1,400 اختبار جوي.

الصاروخ  اختبار  فيها  يتم  مرة  كل  ويف 

املهندسون  يكتشف  حيا  إطالقه  أو  ”باتريوت“ 

طرقا جديدة لتحسينه أو تعزيزه. وتعترب التحسينات 

وبعد  باستمرار  التهديدات  لتغري  نظرا  أمرا رضوريا 

وخطورة.  تطورا  أكرث  التهديدات  هذه  أصبحت  أن 

تحول  عن  والتعزيزات  التحسينات  نتائج  وأسفرت 

الصاروخ إىل صاروخ متقدم متطور وقادر عىل تدمري 

يحمل  الصاروخ  زال  وما  التهديدات.  من  كبري  عدد 

لصاروخ  األسايس  الهدف  نفس  ويؤدي  االسم  نفس 

”باتريوت“ القديم، ولكن فيام عدا ذلك ال يوجد أي 

الصاروخ  اعتمد  النسختني. وقد  الشبه بني  نوع من 

”باتريوت“ باستمرار عىل التقنيات الجديدة يك يظل 

متفوقا عىل أي تهديدات ناشئة، وكانت النتيجة هي 

ومعظم  التربيد  ومراوح  السخانات  تحسني 

مكونات الصاروخ عىل مدار ال 17 عاما املاضية. وقد 

أنتجت رشكة Raytheon أكرث من 220 وحدة إطالق 

الصاروخ ”باتريوت“ وسلمتها لعمالئها يف 17 دولة. 

ووقع اختيار عدد كبري من تلك الدول عىل االستفادة 

من تصميم ”باتريوت“ املرن وتحديث أنظمته، وهو 

ما يعني قابلية عمل الصاروخ املتبادل عىل مستوى 

العامل. وتستطيع الدول التي متتلك الصاروخ ”باتريوت“ 

التدرب معا، وهو ما تفعله بالفعل، كام تستطيع –عند 

الرضورة- التعاون معا يف ساحة العمليات. عالوة عىل 

ذلك، يوجد لدى نظام ”باتريوت“ الكوين خطة محددة 

للتطوير مبا يضمن استمرار قدرته عىل تدمري أي تهديد 

حتى عام 2048 وما بعده.

 « »

أعلنت رشكة Raytheon مؤخرا أنها تعتزم تحديث 

نظام الدفاع الجوي والصاروخي ”باتريوت“ لدى 

التطورات املتاحة  أملانيا طبقا ألحدث 

للمبيعات  مبارش  عقد  مبوجب 

التجارية بقيمة 105.5 ماليني دوالر مع وكالة الدعم 

 NATO Support and للناتو  التابعة  واملشرتيات 

.Procurement Agency

رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  نايئ  الليربيت،  توم  وقال 

املتكامل،  والصاروخي  الجوي  للدفاع   Raytheon

الجوي  النظام  بقاء  سيضمن  املذكور  ”التحديث  إن 

والدقاعي األملاين مواكبا للعرص حتى عام 2035 عىل 

من  وجيزة  فرتة  بعد  العقد  هذا  ويأيت  تقدير“.  أقل 

موافقة لجنتي الدفاع وامليزانية داخل الربملان الفيدرايل 

األملاين عىل خطة التحديث حتى تظل أملانيا متمشية 

الخمسة اآلخرين  مع حلفاء االتحاد األورويب والناتو 

الذين يعتمدون عىل الصاروخ ”باتريوت“ يف تشغيل 

شبكات دفاعهم الجوي والصاروخي.

 Raytheon رشكة  أظهرت   2013 عام  منتصف  ويف 

الحكومية  الرشوط  تتجاوز   GaN الغاليوم نرتات  أن 

الصارمة التي تسمح باستخدامها يف األنظمة العسكرية، 

أعىل  –وهو  الثامن  التصنيف  النرتات  هذه  منح  ما 

تصنيف تحصل عليه أي رشكة يف الصناعات الدفاعية 

إنتاج ”مستوى  الغاليوم- من حيث  بنرتات  املتعلفة 

 Manufacturing Readiness للتصنيع“  االستعداد 

Level (MRL) production  ومنذ ذلك التاريخ، 

بدأت الرشكة يف إدخال نرتات الغاليوم يف عدد 

الذي  الرادار الجديد  من منتجاتها مثل 

اإللكرتوين  املسح  مبصفوفة  يعمل 

 active electronically النشط 

لتشغيل   scanned array

الجوي  الدفاع  نظام 

خي  و ر لصا ا و

”باتريوت“.
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إن  املركبة،  برنامج  مدير  رودجرز،  آندرو  وقال 

الزمني  الجدول  يحدد  الذي  التفصييل  الربنامج 

مع  الجامعي  العمل  ذلك،  من  واألهم  والخطط، 

عن  املسؤولة  الهيئة  مكن  املرشوع  يف  املساهمني 

مرحلة  ودخولها  املركبات  تسليم  من  املرشوع 

التشغيل املبديئ قبل املوعد املحدد“.

سرتكز عائلة املركبة عىل رفع مستوى الحمولة واألداء 

تأمني  يعني  ما  الخفيفة،  التكتيكية  املركبات  لدى 

مركبة محمية أفضل تتميز بخفة الحركة يتم بناؤها 

الحديثة.  القتال  ميادين  شبكات  لخدمة  خصيصا 

الخفيفة  التكتيكية  املركبة  تحل  أن  املقرر  ومن 

املتعددة  املدولبة  املركبات  أسطول  محل  املشرتكة 

 High األغراض القدمية ذات الخفة الحركة الفائقة

 Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle

بالكامل  املارينز  لسالح  التابعة   ((HUMVEE

املايض.  القرن  مثانينيات  منذ  الخدمة  يف  املوجودة 

املتعددة  املشرتكة  الخفيفة  التكتيكية  املركبة  وتأيت 

املهام بأربع فئات: مركبة الخدمات العامة، وحاملة 

الثقيلة،  املدافع  وحاملة  املبارش،  القتال  أسلحة 

ومركبة الخدمات. وتؤمن املركبة الحامية واالستدامة 

العمليات  أثناء  بالشبكات  املرتبطة  الحركة  وخفة 

العسكرية.

األبحاث  لشؤون  املساعد  البحرية  سكرتري  وهنأ 

الفريق  جورتس،  جيمس  واملشرتيات،  والتطوير 

الخفيفة  التكتيكية  املركبة  عن  املسؤول  املشرتك 

التنشغيل  مرحلة  املركبة  دخول  عىل  املشرتكة 

املبديئ قبل املوعد املحدد، وقال إن ”تغيري اإليقاع 

التكاليف  باإلضافة إىل خفض  به حاليا،  الذي نسري 

واستيفاء كافة متطلبات األداء هو أفضل مثال عىل 

زيادة قدرات سالح املارينز بالرسعة املطلوبة، وهو 

ما مينح السالح القدرة عىل املنافسة وتحقيق النرص 

يف ميادين القتال الحديثة“.

عن  املسؤول  الفريق  أعضاء  ترصيحات  واتسمت 

يف  املشرتكة  الخفيفة  التكتيكية  املركبة  إدخال 

 ( )
  (Joint Light Tactical Vehicle (JLTV

Combat Development Command,  .
Combat Development and Integration

.2020
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الحديث  عند  واملبارشة  بالرصاحة  الخدمة  صفوف 

تؤمن  ال  التي  للمركبة  الكاملة  املواصفات  عن 

بل  فحسب،  املعارك  وخوض  واالعتامدية  الحامية 

والقدمني  الرأس  لراحة  كبرية  مبساحة  أيضا  تتمتع 

وسهولة التعامل مع املركبة دخوال أو خروجا، األمر 

الذي يسمح للمسؤولني عن تشغيل املركبة بالرتكيز 

التكتيكية  املركبة  قدرات  وتتفوق  مهامهم.  عىل 

السابقة  شقيقتها  قدرات  عىل  املشرتكة  الخفيفة 

املسؤول  آرتيش،  راندال  أول  الرقيب  وقال  بكثري. 

العارشة، ”مثة  املهندسني  املركبة يف كتيبة  عن نرش 

مساحة هائلة لراحة الرأس والقدمني، وأصبح دخول 

عليك  يعد  ومل  سهولة،  أكرث  منها  والخروج  املركبة 

ترتدي  عندما  جالس  وأنت  األمام  إىل  تنحني  أن 

 CamelBak مجموعة الزجاجات املضادة للجفاف

حيث أصبح املقعد مصمام الستيعابها.

الخفيفة  التكتيكية  املركبة  التقارير  بعض  وصفت 

الحصول  تم  استثنائية  مركبة  بأنها  املشرتكة 

املارينز  سالح  وأن  املحدد،  موعدها  قبل  عليها 

سيستخدمها يف إحكام السيطرة عىل ميدان القتال 

يف الوقت الحايل ويف املستقبل أيضا. ويف شهر مارس 

من  لسلسلة  املركبة  خضعت  الجاري  العام  من 

الطريق عىل  الجوي واختبارات  اختبارات اإلسقاط 

واملعدات  األجهزة  عىل  تدربوا  الذين  الجنود  يد 

 Oshkosh الجديدة عىل يد مدربني تابعني لرشكة

كيفية  عىل  للتدرب  املركبة  تصنيع  عن  املسؤولة 

تشغيل املركبة واستخدامها وإصالح أعطالها وعمل 

الصيانة الالزمة لها. ويف الوقت نفسه، جرى اختبار 

الفئتني الخفيفة واملدرعة يف 15 عملية إسقاط جوي 

بالرسعة البطيئة، مع إسقاط كل واحدة منهام مرتني 

عىل األقل. 

مثة  الناجحة،  والتدريبات  االختبارات  عىل  وعالوة 

أن تدخل أي  قبل  استيفائها  معايري كثرية البد من 

املبديئ،  التشغيل  مرحلة  برنامج  ألي  تابعة  مركبة 

حيث يجب عىل الهيئة املرشفة عىل املرشوع التأكد 

ومستلزمات  الصيانة  معدات  كافة  جاهزية  من 

ميدان  مع  للتعامل  التشغيل  وطاقم  الغيار  قطع 

للقتال  جاهزة  وحدات  إرسال  يعني  وهذا  القتال. 

التابعة لسالح املارينز وكتيبة  إىل مدارس التدريب 

ويف  الثانية.  املارينز  استطالع  لقوة  التابعة  املشاة 

الهيئة  العام الجاري بدأت  وقت سابق من 

تسليم  يف  املرشوع  عىل  املرشفة 

التدريب  ملدارس  املركبات 

مدرسة  مثل 

ودورة   Camp Lejeune يف  الرشقية  املشاة 

 Motor Transport املركبات  نقل  صيانة  تعليم 

 Camp يف Maintenance Instruction Course

Johnson بوالية كارولينا الشاملية ومدرسة املشاة 

كاليفورنيا  بوالية   Camp Pendleton يف  الغربية 

بوالية   Quantico يف  األسايس  التعليم  ومدرسة 

فرجينيا، وإىل كتيبة املشاة يف شهر يوليو املايض.

التكتيكية  املركبة  إنتاج  مدير  مورين،  يوجني  وقال 

الخفيفة املشرتكة برشكة PEO Land Systems، إنه 

”يعتز مبا حققه فريقنا بالتعاون مع الجيش بفضل 

حرصهم عىل دعم الجيش، ما أسفر عن طرح مركبة 

استثنائية يخطط سالح املارينز الستخدامها يف إحكام 

الحايل ويف  الوقت  القتال يف  ميادين  السيطرة عىل 

املستقبل“.

املركبة  برنامج  مدير  رودجرز،  آندرو  ويشعر 

املركبة  دخول  بأن  املشرتكة،  الخفيفة  التكتيكية 

مرحلة التشغيل املبديئ ليست سوى البداية بالنسبة 

ملستقبل املركبة، موضحا ”أننا ما زلنا نقف عند خط 

البداية حتى اآلن، وستتواجد هذه املركبة يف وزارة 

ببداية أجيال عديدة  العام 2100. فأهال  الدفاع يف 

من املركبة التكتيكية الخفيفة املشرتكة“.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش األمرييك حصل عىل 

أول مركبة تكتيكية خفيفة مشرتكة خالل العام املايل 

2018، ومن املتوقع أن ينتهي سالح املارينز من نرش 

تقارير أن  املايل 2022. وذكرت  العام  املركبة خالل 

من املرجح أن تستمر مشرتيات الجيش حتى عام 

2040 تقريبا من أجل استبدال جزء كبري من أسطول 

 49,099 ب  القدمية  الخفيفة  التكتيكية  املركبات 

الجيش  يظل  تكتيكية خفيفة مشرتكة حتى  مركبة 

مواكبا ملتطلبات العرص بشكل مستمر.
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Thales

مهام  أمرا  التساؤالت  تلك  عىل  اإلجابة  تعترب 

الحظ  حسن  ومن  املهمة.  نجاح  فرص  لتقييم 

أداة  للنجاح:  مهام  عامال  لديهم  املخططني  أن 

تقوم  التي   Thales رشكة  من  األسطول  إدارة 

جمع  عىل  تعتمد  التي  االستباقية  الصيانة  عىل 

املعلومات الالزمة حول وضع األجهزة واملعدات، 

 data lake بيانات  بحرية  يف  تخزينها  ثم  ومن 

الذكاء  لوغاريتامت  باستخدام  تجهيزها  ثم 

 Artificial Intelligence (AI) االصطناعي 

وتعترب  وتجنبها.  باألعطال  للتنبؤ   algorithms

هذه الخطوة مهمة ملساعدة القوات عند اختيار 

الطائرة املناسبة للمهمة املناسبة عىل سبيل املثال.

إمكانية  أيضا  االستباقية  الصيانة  تتيح  كام 

األسلحة  متطلبات  بني  الالزمة  املطابقة  عمل 

مبعرفة  تسمح  حيث  البرشية،  واالحتياجات 

خفض  ميكن  كام  للمهمة،  املناسب  السالح 

توفريا  يعترب  وهذا  اللوجستي.  الدعم  تكاليف 

املهمة  يف  مشارك  ضابط  كل  أن  أدركنا  إذا  كبريا 

يحتاج إىل خمسة أفراد لتنفيذ متطلبات التدريب 

بخفض  االستباقية  الصيانة  تسمح  كام  والتدوير. 

املستلزمات وقطع الغيار الالزمة ألسلحة املهمة.

بفضل  توفريا كبريا آخر  االستباقية  الصيانة  تؤمن 

انخفاض التكاليف الفعلية املرتتبة عىل املحافظة 

عىل معدل الجاهزية املتزايد لألسلحة واملعدات، 

الطائرة  تكاليف  أضفنا  إذا  كبرية  ميزة  وتلك 

 :

 .
 .

 .
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باإلضافة  عال  مستوى  عىل  دعم  وفرق  طيارين 

التكنولوجيا،  أساليب  أحدث  عىل  االعتامد  إىل 

األهم  العامل  الطائرة  جاهزية  كانت  رمبا  ولكن 

قادة  تدريب  ويتم  فعال.  واألصعب  قوال  األسهل 

بحيث  املروحية  والطائرات  املقاتلة  الطائرات 

يف  املهام  أخطر  تنفيذ  عىل  قادرين  يكونون 

التشغيلية وأشدها قسوة، ولكن  الظروف  أحلك 

مدى  عىل  املهام  تنفيذ  يف  وخرباتهم  تدريباتهم 

ظلت  إذا  القيمة  عدمية  تصبح  طويلة  سنوات 

الطائرة املقرر إقالعها رابضة عىل األرض.

عىل  يتعني  حقيقية  مشكلة  الجاهزية  وتعترب 

مواجهتها،  العامل  مستوى  عىل  املسلحة  القوات 

بالثقة  جدير  رشيك  عىل  القوات  تلك  وتعتمد 

مثل رشكة Thales من أجل مساعدتها يف إيجاد 

طريق  عن  أوال  الحل  هذا  ويتوفر  مناسب.  حل 

املحافظة  عىل  تقوم  جديدة  اسرتاتيجية  اعتامد 

التقنيات  عىل  االعتامد  إىل  باإلضافة  األداء،  عىل 

الرقمية مثل HUMS والصيانة االستباقية.

وعادة ما يتم استبدال أجهزة الطائرة عند إصابتها 

بالعطب ولكن قدرة رشكة Thales عىل الحصول 

أجهزة  املعلومات من عدة  عىل كمية كبرية من 

داخل  من  أو  الطائرات  منت  عىل  سواء  مختلفة 

مهندسيها  قدرة  إىل  باإلضافة  الدراسة،  قاعات 

تلك  حول  مفصل  تحليل  عمل  عىل  املتمرسني 

املعلومات، يساهامن يف إحداث تغيري جذري يف 

األسلوب الذي تتم به الصيانة يف الوقت الحايل.

وتتخص رشكة Thales يف مجال تصميم وتصنيع 

كام  الثانوية،  واألنظمة  اإللكرتونية  املكونات 

تتفوق يف مجال استيعاب تلك األنظمة واالستفادة 

من املعلومات التي تنتجها. وهذا يعني أن الرشكة 

قادرة أيضا عىل االستفادة من املعلومات الواردة 

املهام  طائرات  مثل  أخرى  ومنصات  مصادر  من 

(الدرون)  اآللية  والطائرات  املروحية  والطائرات 

واألقامر الصناعية والقطع البحرية، ما يؤدي إىل 

غزارة املعلومات ومتيزها أيضا.

 Thales مثال آخر عىل الريادة التي حققتها رشكة

 Talios النظام  هو  االستباقية  الصيانة  مجال  يف 

واستهداف  ملراقبة  نوعه  من  نظام  أول  وهو 

عىل  النظام  ويعتمد  النفاثة.  املقاتلة  الطائرات 

الطائرة دقة غري  قائد  ذكائه االصطناعي يف منح 

مسبوقة عن طريق بث صور فيديوية تعتمد عىل 

التصوير باألبعاد الثالثية. وتستخدم فرنسا النظام 

Talios عىل منت طائراتها املقاتلة ”رافال“ لتأمني 

التنبؤ باألعطال  التي تقوم عىل  الوقائية  الصيانة 

املحتملة بنسبة 80% بدقة متناهية.

الواحدة يف الساعة أثناء وجودها عىل األرض.

رشكة  أي  عىل  يتعني  رئيسية  عوامل  ثالثة  مثة 

الصيانة  أساليب  تطبيق  عند  عليها  املحافظة 

املعلومات  جمع  يجب  أوال:  وهي،  االستباقية 

نقل  من  البد  ثانيا:  مكان.  أو  زمان  أي  يف  آليا 

وتخزينها  مأمونة  وصلة  طريق  عن  املعلومات 

معلومات  جمع  مبجرد  ثالثا:  مأمونة.  بطريقة 

كافية، وبناء عىل خربة األفراد باألسلحة/املعدات، 

االصطناعي  والذكاء  املعلومات  تحليل  ميكن 

الالزمة  الصيانة  الستباق  املثىل  الطرق  ووضع 

للمحافظة عىل مستوى األداء.

األسلحة/املعدات  فحص  عىل  القدرة  تساهم 

القوات  مع  الرشاكة  تعزيز  يف  عليها  واملحافظة 

لتحقيق  التكلفة  وزهيد  قويا  حال  تؤمن  ألنها 

أهدافها العملياتية.

االستباقية  للصيانة   Thales رشكة  عرض  ويلقى 

املسؤولة  األوساط  مستوى  عىل  متزايدا  رواجا 

عن إدارة األسطول وعىل مستوى بعض األسلحة/

 Smartfleet نظام  ويؤمن  التخصصية.  املعدات 

الذكية  للصيانة  ذكيا  حال  الرشكة  ابتكرته  الذي 

املعلومات  بجمع  يقوم  حيث  األسطول،  وإدارة 

التصوير  جهاز  مثل  املوصولة  األجهزة  حول  آليا 

 Sophie Ultima thermal imager الحراري 

يستخدمه  والذي   Thales رشكة  طورته  الذي 

األفراد لتحقيق أعىل مستوى من الوعي امليداين 

أثناء العمليات العسكرية املشرتكة، ومن ثم يقوم 

عىل  للوقوف  الجهاز  بتقييم   Smartfleet نظام 

وضعه وحالته.

نظام  يؤمنها  التي  االستباقية  الصيانة  وتساهم 

Smartfleet برفع مستوى االستعداد القتايل عن 

طريق استباق األعطال وتلبية متطلبات الصيانة. 

لذلك، نجده يساهم يف رفع قدرة األسطول من 

%78 إىل %89، كام يساهم يف املوازنة بني قدرات 

إىل  يؤدي  ما  التشغيلية،  واالحتياجات  الدعم 

تعظيم معدل الجاهزية بأقل التكاليف.

جوية  قوات  أي  تحتاجها  عديدة  أشياء  مثة 

توفر  مثل  مهامها  إنجاح  عىل  قادرة  تكون  يك 

ووجود  بها  املوثوق  االستخباراتية  املعلومات 

Smartfleet
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اإلدارة  مجلس  رئيس  كوبرسميث،  ديفيد  وقال 

ومدير عام رشكة Boeing Vertical Lift، ”تساهم 

 115 بقيمة  بوينج  رشكة  ضختها  التي  االستثامرات 

والخارجي  األمرييك  الطلب  دعم  يف  دوالر  ماليني 

عىل اإلمكانيات غري املسبوقة التي تتمتع بها الطائرة 

V-22. وقد بدأنا هذا املرشوع منذ عامني داخل أحد 

مركز  أحدث  إىل  اآلن  تحول  الذي  املهجورة  املباين 

عىل  فقط  املائلة  األجنحة  ذات  الطائرات  لتصنيع 

مستوى العامل“.

 وأفاد أحد التقارير أن املصنع الجديد سيساهم يف 

التكاليف  وخفض  واإلنتاجية  السالمة  معدالت  رفع 

املصنع  البيئية. وسيكون  اآلثار  التشغيلية وتخفيف 

واالستعداد  املشرتكة  ”التعديالت  لربنامج  مقرا 

 Common Configuration – والتحديث“ 

 Readiness and Modernization (CC-RAM)

programme املكلف بوضع معايري قياسية ألسطول 

املارينز عن طريق  لسالح  التابعة   Osprey الطائرة

تحديث الطائرات القدمية وتحويلها إىل طراز جديدة 

يحمل اسم Block C كام سيكون املصنع مقرا إلنتاج 

أسلحة  احتياجات  لتلبية  الخارجي  الطائرة  بدن 

 Osprey البحرية والجو واملارينز األمريكية وعمالء

الخارجيني.

تعترب الطائرة V-22 Osprey طائرة مقاتلة متعددة 

املهام لألسلحة املشرتكة، وهي تعتمد تقنية املروحة 

املائلة للجمع بني األداء العمودي للطائرات املروحية 

الثابتة.  األجنحة  ذات  الطائرات  ومدى  ورسعة 

ملراوحها،  الرأيس  الوضع  بفضل  الطائرة،  وتستطيع 

مروحية.  طائرة  أي  مثل  والتحليق  والهبوط  اإلقالع 

ذات  طائرة  إىل  تحويلها  ميكن  صعودها  ومبجرد 

كبرية  برسعة  الطريان  عىل  قادرة  توربينية  دعامة 

وعىل ارتفاعات عالية. ويؤدي هذا املزيج إىل إطالة 

يسمح  ما  وهو  العامل،  مستوى  عىل  الطائرة  مدى 

للطائرة V-22 بسد ثغرة عملياتية بخالف أي طائرة 

أخرى. عالوة عىل ذلك، تؤمن هذه الخصائص املرونة 

التكتيكية الالزمة لنرش القوات دون أعباء لوجستية 

إىل  للوصول  جوي  ممر  إىل  الحاجة  ودون  ثقيلة 

 «Boeing»
 ( )

250,000

Osprey V-22
. MV-22

Osprey
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املناطق التي يصعب عىل أي طائرة أخرى الوصول 

إليها.

 V-22 Osprey خالل الثالثني عاما منذ تحليق الطائرة

ألول مرة ساهمت الطائرة ذات املراوح املائلة التي 

الرشكات  إحدى   ،Bell Helicopter رشكة  أنتجتها 

 «Boeing» ورشكة   ،.Textron Inc لرشكة  التابعة 

يف إحداث تغيري جذري يف أسلوب تشغيل سالحي 

القتالية  العمليات  يف  األمريكيني  والجو  املارينز 

 V-22 ودعم العمليات اإلنسانية. وأصبحت الطائرة

الطائرات طلبا واعتامدية  Osprey واحدة من أكرث 

عىل  الفريدة  قدرتها  بفضل  العسكرية  الخدمة  يف 

املناورة العمودية إىل جانب رسعتها ومداها وكفاءتها 

من حيث استهالك الوقود.

وقد نجح أكرث من 373 طائرة من طراز V-22 حتى 

اآلن يف تسجيل أكرث من 450,000 ساعة طريان خالل 

املقرر  ومن  بتنفيذها.  كلفت  التي  املختلفة  املهام 

أن تبدأ البحرية األمريكية قريبا يف استخدام نسخة 

األفراد  لنقل   V-22 Osprey الطائرة  من  جديدة 

ومواد الشحن إىل حامالت الطائرات، لتصبح البحرية 

من  املستفيدين  العمالء  أحدث  من  واحدة  بذلك 

اإلممكانيات الفريدة التي تتمتع بها الطائرة.

وقال العقيد يف سالح املارينز األمرييك، ماثيو كييل، 

الطائرة   ” إن  املشرتك،   V-22 الطائرة  برنامج  مدير 

V-22 ساهمت خالل الثالثني عاما املاضية يف إعادة 

ودعم   power projection القوة  اسقاط  صياغة 

املتعلقة  الجوية  والجسور  الهجومية  العمليات 

يف  للطائرة  رحلة  أول  ومنذ  الخاصة.  بالعمليات 

 V-22 الطائرة  نجحت  تكساس  بوالية   Arlington

العراق  يف  العمليات  ساحات  يف  جدارتها  إثبات  يف 

وبعد  األخرى.  العامل  ومناطق  وسوريا  وأفغانستان 

تعتمد  اليوم  الطائرة  أصبحت  عاما  بثالثني  ذلك 

فريدة  برسعة  تتمتع  زالت  وما  الشبكات،  عىل 

العمليات،  ساحات  إىل  الوصول  عىل  هائلة  وقدرة 

وتحافظ عىل قدرتها عىل إسقاط القوة والتعامل مع 

األزمات عىل مستوى العامل. ويتطلع الجيش األمرييك 

وحلفاؤنا إىل الثالثني عاما القادمة من سيطرة الطائرة 

V-22 عىل ميادين القتال“.

إثبات  عىل  قدرتها   V-22 Osprey الطائرة  تواصل 

املائلة  املراوح  تقنية  بها  تتمتع  التي  الجمة  الفوائد 

والتي يستفيد منها العمالء الذين يواجهون تحديات 

بتنفيذ  الطائرة  وتسمح  املناطق.  أصعب  يف  صعبة 

ويعطي  مسبوقة.  وغري  سهلة  بطريقة  العمليات 

عىل  مؤرشا   Osprey الطائرة  عىل  الشديد  اإلقبال 

مدى احتياج العمالء عىل مستوى العامل لهذه الطائرة.

العمليات  يف   V-22 Osprey الطائرة  شاركت  وقد 

الزالزل  حالة  يف  اإلغاثة  مواد  نقل  مثل  اإلنسانية 

التي رضبت كال من  تاهيتي واليابان، والتعامل مع 

األعاصري التي رضبت الواليات املتحدة. وال يتوقف 

استخدامات  البحث عن  األمرييك عن  الجيش  قادة 

التي  املهام  قامئة  وتشمل   .V-22 للطائرة  جديدة 

واملواد  املجوقلني  والتحكم  القيادة  الطائرة  تؤديها 

اللوجستية املجوقلة الالزمة لألسطول ومهام البحث 

الخاصة  للعمليات  الالزم  الدعم  وتقديم  واإلنقاذ 

وغريها من املهام األخرى.

اإلنتاج  مواقع  أبرز  من  وأماريللو  فيالدلفيا  وتعترب 

حيث تنتج رشكة رولزرويس  محريك الطائرة داخل 

املسؤول  الطاقم  يكتفي  وال  إنديانابوليس.  مصنع 

جديدة،  طائرات  بإنتاج   V-22 الطائرة  تصنيع  عن 

أجل خفض عدد  املارينز من  يتعاون مع سالح  بل 

تحسني  أجل  من  التصميامت  وتبسيط  التعديالت 

درجة استعداد مخزون الطائرة V-22 الفعال.

طائرتها  الستخدام  األمريكية  البحرية  وتخطط 

CMV-22B الجديدة يف نقل األفراد ومواد الشحن 

من الشواطئ الساحلية إىل حامالت الطائرات، متهيدا 

لالستغناء عن الطائرة C-2 Greyhound املوجودة 

املايض.  القرن  ستينيات  منتصف  منذ  الخدمة  يف 

املسلحة  القوات  أفرع  لخدمة  الطائرة  وبتسخري 

للواليات  البارزين  الحلفاء  وأحد  الثالثة  األمريكية 

املتحدة معا يف أمر رشاء واحد متعدد السنوات تكون 

البحرية األمريكية عىل أهبة االستعداد للحصول عىل 

من  البحرية  سالح  متكن  أنها  كام  جديدة.  طائرات 

البدء يف تطوير أسطولها من الطائرات املوجودة عىل 

منت حامالت الطائرات عن طريق االستعانة بطائرات 

حديثة ذات مراوح مائلة.
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A400M

ويجري العمل عىل قدم وساق حاليا إلنتاج الطائرة 

A400M «Atlas»  املائة التي تعترب من أكرث طائرات 

جدارتها  إثبات  عىل  وقدرة  تطورا  املرخصة  النقل 

بفضل اعتامدها عىل تقنيات القرن الحادي والعرشين 

من أجل تلبية املتطلبات الحالية واملستقبلية للقوات 

املسلحة. وتجمع الطائرة بني القدرة عىل نقل حموالت 

إىل  الحموالت  تلك  إيصال  عىل  والقدرة  اسرتاتيجية 

أصعب املناطق التكتيكية التي تستخدم مدارج جوية 

صغرية وغري مجهزة، كام تستطيع الطائرة أن تعمل 

كناقلة عمالقة عىل الخطوط األمامية للجبهة. 

 A400M ويف 11 ديسمرب عام 2009 دشنت الطائرة

رحلتها األوىل، ومنذ ذلك التاريخ نجحت الطائرة يف 

تسجيل أكرث من 45,000 ساعة طريان يف دعم القوات 

والربيطانية  واملاليزية  واألملانية  الفرنسية  العسكرية 

واألمريكية واإلسبانية والرتكية. ويقف عداد طلبات 

تسليم  تم  حاليا،  طائرة   173 مستوى  عند  الرشاء 

وتشغيل 81 منها بالفعل.

الجو  لسالح   A400M إنتاج طائرة  أول  تسليم  وتم 

الفرنيس يف شهر أغسطس عام 2013، لتدخل صفوف 

الخدمة بعد ذلك بعام. ويف السادس من شهر نوفمرب 

كبريا  إنجازا   A400M الطائرة  حققت   2018 عام 

بتحقيق 10,000 ساعة اختبار جوي.

إثبات جدارتها كطائرة  الطائرة A400M يف  نجحت 

متعددة املهام، بدءا من مهام البحث واإلنقاذ، مرورا 

نقل  بعمليات  وانتهاء  البحرية،  والداوريات  بالنقل 

الطائرة،  الكوارث. وتساهم  مناطق  إىل  اإلغاثة  مواد 

عىل سبيل املثال، يف إيصال املساعدات اإلنسانية يف 

حاالت الزالزل واألعاصري يف إندونيسيا عام 2018 ويف 

أعقاب إعصار Idai يف موزمبيق عام 2019.

مهام  عدة  أداء  عىل   A400M الطائرة قدرة  وتبدو 

هم  يقودونها  من  ولكن  للعيان،  واضحة  مختلفة 

الرسعة  الفارق من حيث  القادرون عىل ملس  فقط 

واملدى والشحن وخفة الحركة والقدرة عىل الهبوط 

إنجاح  يف  تساهم  عوامل  وكلها  املغلقة،  املناطق  يف 

املهمة. وتستطيع الطائرة حمل 37 طنا من األجهزة 

املركبات  النتشال  الالزمة  الحفر  ومعدات  والبضائع 

املعطلة أو 116 جنديا مظليا بكامل أسلحتهم. 

وحرص مصممو الطائرة عىل أن تكون أبعاد مخزن 

عىل  عالية  بقدرة  الطائرة  تتمتع  وأن  كبرية  العفش 

نقل حموالت ثقيلة مبا يسمح بنقل مجموعة كبرية 

من املركبات العسكرية الحديثة والطائرات املروحية 

الوسائط  املتعددة  والحاويات  اإلغاثة  ومعدات 

الهندسية  واملعدات   intermodal containers

الثقيلة. وتشتهر الطائرة A400M بتفوقها عىل كافة 

الطائرات املتاحة اليوم من حيث املواصفات املشار 

املنطقة  يف  الطائرة  خزان  وجود  أن  كام  آنفا.  إليها 

دعم  يف  قوية  رشيكة  تكون  ألن  يؤهلها  األمامية 

يف  املدرعة  قيادتها  مقصورة  تساهم  كام  العمليات. 

الدفاعية  مساعداتها  أن  كام  مناطق ضعفها،  تقليل 

عىل ومفاتيح التحكم يف الطائرة  القادرة 

األخطاء  تجاوز 
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21
damage-tolerant متنحان الطائرة قدرة كبرية عىل 

الطريان املتواصل لساعات طويلة.

إلنتاج  الثاين  العقد  مؤخرا  إيرباص  رشكة  وقعت 

مع  الجديدة   A400M Global Support الطائرة 

 OCCAR “هيئة التعاون يف مجال التسلح املشرتك”

(Organisation for Joint Armament Co-

املتعدد  الربنامج  إدارة  عن  املسؤول   (operation

نيابة  الجنسيات 

العميلة  الدول  عن 

وتركيا  وإسبانيا  املتحدة  واململكة  وفرنسا  (أملانيا 

أول  العقد  هذا  ويعترب  ولوكسمبورج).  وبلجيكا 

عقد دعم بالنسبة لكافة الدول املشاركة يف مرشوع 

األول  العقد  محل  ليحل  ويأيت   ،A400M الطائرة 

املوقع يف عام 2016 الذي نص عىل تقديم خدمات 

الدعم الالزمة لفرنسا وإسبانيا واململكة املتحدة.

ومن املتوقع أن يعود العقد بالفائدة عىل مجموعة 

كبرية من الخدمات املشرتكة التي تعتمد عىل املوارد 

واألصول املشرتكة، وينص العقد عىل تقديم مجموعة 

كبرية من الخدمات الخاصة لتلبية متطلبات عمالء 

الطائرة A400M، بدءا من الدعم األريض إىل الجدارة 

ويساهم  املادي.  الدعم  إىل  الصيانة  ومن  الجوية، 

إطار  وضع  يف  األداء  عىل  يعتمد  الذي  العقد  هذا 

ومن  واملشاركة،  التجميع  عىل  بناء  للرشاكة  جديد 

الفرصة  التشغيل  ورشكات  الصناعة  هذه  منح  ثم 

للبحث عن آفاق جديدة للتعاون وتحديد املفاهيم 

األساسية وتقديم الخدمات. وتتيح منظومة الخدمات 

إمكانية تقديم حلول تبعا ملتطلبات تشغيلية محددة، 

واملشاركة  التجميع  تحت وسيسمح 

لعمالء  إيرباص  رشكة  إدارة 

 A400M الطائرة 

من  االستفادة  إمكانية 

الضخمة  املدخرات 

بنفس  االحتفاظ  مع 

العايل  املستوى 

الخدمات.  من 

هذه  وستؤمن 

حلة  ملر ا

ة  يد لجد ا

دعم  عقد 

ئرة  لطا ا

A400M مجموعة متكاملة من خدمات الدعم لعدد 

أكرب من الدول التي تستخدم الطائرة A400M حتى 

نهاية عام 2023.

وبعد فرنسا واململكة املتحدة وإسبانيا الاليئ شاركن 

وبلجيكا  وأملانيا  تركيا  هي  ها  األوىل  املرحلة  يف 

ولوكسمبورج قد انضمت إىل االتفاقية.

وقال ألربتو جوتيري، مدير إدارة الطائرات العسكرية 

يف  ”إنه   ،Airbus Defence and Space برشكة 

املذكور ستكون  الخدمات  عقد  ظل وجود 

مع  والتعاون  للعمل  أمامنا  متاحة  الفرصة 

يسبق  مل  مبتكرة  حلول  طرح  نحو  عمالئنا 

وبعد  قبل.  من  برنامج عسكري  أي  طرحها يف 

االتفاق مع الدول العميلة املؤسسة عىل تعديل 

عقد الربنامج سيكون ذلك مبثابة مؤرش قوي عىل أن 

التعاون املشرتك هو طريقنا الوحيد لتعزيز مستقبل 

.“A400M الطائرة

 A400M الطائرة وأضاف جاري باملر، مدير برنامج 

املشرتك“  التسلح  مجال  يف  التعاون  ”هيئة  لدى 

 OCCAR (Organisation for Joint Armament

 A400M الطائرة أن ”عقد دعم   ،(Co-operation

يغطي أكرث من 40 خدمة شخصية وشبكة متكاملة 

من الخدمات بدءا من الدعم األريض ومرورا بالجدارة 

الجوية وانتهاءا بالصيانة والخدمات املادية“.
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قام 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة إىل اململكة العربية السعودية يف الثاين عرش 

من أغسطس 2019، حيث التقى العاهل السعودي 

العهد  ويل  بحضور  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك 

اللقاء  خالل  جرى  حيث  سلامن،  بن  محمد  األمري 

البلدين  بني  الوثيقة  األخوية  العالقات  استعراض 

املنطقة،  يف  األوضاع  مجمل  وبحث  الشقيقني، 

املبذولة  اليمنية والجهود  عىل الساحة  وبخاصة 

السعودية  األنباء  ما ذكرت وكالة  تجاهها، بحسب 

(واس) وقد جددت هذه الزيارة املهمة التأكيد عىل 

قوة ومتانة التحالف وقدرته عىل مجابهة التحديات 

وأنه  والحاقدين،  املغرضني  ملؤامرات  والتصدي 

تاريخية ورؤية راسخة تستلهم  ينطلق من ثوابت 

أن  وتؤكد  الدولتني،  قادة  لدى  املشرتكة  القناعات 

القادة الحاليون يسريون عىل خطى اآلباء املؤسسني 

بإذن  لهام،  املغفور  نهج عرويب أسس دعامئه  وفق 

مع  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل،  الله 

أخيه امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب 

التحالف  هذا  بذور  غرسا  واللذين  ثراهام،  الله 

القائم عىل التعاون والخري منذ أن قالها زايد الخري 

وأخوية  أبدية  ليعلن  اإلحرام،  مبالبس  وقف  حني 

أن  علينا  «املفروض  واململكة  االمارات  بني  العالقة 

ثم  بيننا»،  فيام  نتآزر  وأن  واحد  رجل  وقفة  نقف 

جاء اختالط دماء الشهداء وتضحياتهم الخالدة عىل 

أرض اليمن الشقيق ليؤكد أن هذه الدماء إمنا تكتب 

تاريخاً جديداً لعالقات تحالف أبدية ارتوت بدماء 

الشهداء.

 :

ضوء  يف  استثنائية  أهمية  الزيارة  هذه  تكتسب 

اعتبارات عدة ميكن رصدها فيام ييل:

تكتسب الزيارة أهمية كبرية يف ظل عامل التوقيت، 

بشكل  واملنطقة  اليمني  امللف  يشهد  حيث 

والتحديات  الحيوية،  التطورات  من  العديد  عام 

التنسيق  األشقاء  من  تتطلب  التي  االسرتاتيجية 

بشأنها، فهناك أزمة طارئة يف مدينة عدن اليمنية، 

وهناك تطورات يف ملف األزمة اإليرانية، وغري ذلك 

إىل  مجملها  يف  تحتاج  ومعضالت  إشكاليات  من 

توافق وتنسيق من القوى الفاعلة يف منظومة العمل 

العريب املشرتك، من أجل الحفاظ عىل وحدة اليمن 

واالستقرار  األمن  أسس  من  ماتبقى  و  ومتاسكه، 

اإلقليمي والحيلولة دون مزيد من املعاناة الناجمة 

عن تفاقم األزمات يف كثري من أرجاء عاملنا العريب.

اليمنية  الساحة  عىل  املتسارعة  التطورات  أضفت 

أهمية نوعية كبرية عىل الزيارة، السيام يف ظل احتدام 

التي اتخذت من هذه  الحمالت اإلعالمية املغرضة 

التحالف  استمرارية  للتشكيك يف  التطورات ذريعة 

السعودي ـ االمارايت، والزعم بتفكك التحالف العريب 

لدعم الرشعية يف اليمن، حيث جاءت الزيارة مبنزلة 

رد قوي مزلزل عىل جميع التكهنات واألقاويل التي 

زعمت بوجود خالف سعوديـ  إمارايت حول األوضاع 

يف اليمن، فجاء الرد غري مبارش وبشكل واضح ودقيق 
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عىل لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، الذي أكد عقب املحادثات التي جرت يف مكة 

املكرمة أن «اململكة العربية السعودية هي الركيزة 

األساسية ألمن املنطقة واستقرارها وصامم أمانها يف 

ملا  لها،  تتعرض  التي  والتهديدات  املخاطر  مواجهة 

متثله اململكة من ثقل وتأثري كبريين عىل الساحتني 

اإلمارات  أن  إىل  سموه  مشرياً  والدولية»،  اإلقليمية 

خندق  يف  وإرصار،  بقوة  معا،  تقفان  والسعودية 

واحد يف مواجهة القوى التي تهدد أمن دول املنطقة 

وحق شعوبها يف التنمية والتقدم والرخاء. 

الجميع  تذكري  إعادة  يف  املهمة  الزيارة  أسهمت 

اليمن،  يف  العريب  للتحالف  االسرتاتيجية  باألهداف 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال  حيث 

آل نهيان ”إن التحالف العريب الستعادة الرشعية يف 

الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  اليمن 

قام، منذ تشكيله يف عام 2015، بدور تاريخي ووقف 

بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن، وعمل وال يزال 

من أجل مين ينعم شعبه بالتنمية والتقدم، وسيظل 

التحالف العريب إىل جانب الشعب اليمني الشقيق 

وكل ما يحقق مصالحه يف حارضه ومستقبله“، وهذا 

عىل  التأكيد  يجدد  ألنه  األهمية  غاية  يف  الترصيح 

بقيادة  العريب  والتحالف  االمارات  دولة  أولويات 

اململكة العربية السعودية عىل األهداف االسرتاتيجية 

واالستقرار  األمن  تحقيق  اليمن، وهي  للتحالف يف 

أن  من  انطالقاً  اليمن،  التنمية يف  واستئناف مسرية 

استقرار اليمن هو جزء ال يتجزأ من منظومة األمن 

واالستقرار يف منطقة الخليج العريب.

لتأكيد  الزيارة مبنزلة فرصة مثينة ليس فقط  كانت 

عليها  قام  التي  األخوية  والوشائج  الروابط  قوة 

أيضاً  ولكن  البلدين،  بني  االسرتاتيجي  التحالف 

اإلرادة  املواقف وتوافق  الضوء عىل توحد  لتسليط 

اليمن، حيث شدد صاحب  األوضاع  املشرتكة حول 

عقب  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

املطالبة  حول  البلدين  بني  التوافق  عىل  املحادثات 

لغة  بتغليب  املتنازعة  اليمنية  لألطراف  الفورية 

تقديره  اليمن، معربا عن  والعقل ومصلحة  الحوار 

دعوة  يف  السعودية  أبدتها  التي  للحكمة  الكبري 

اململكة،  يف  الحوار  اىل  عدن  يف  اليمنية  األطراف 

استقرار  عىل  املشرتك  الحرص  يجسد  الذي  األمر 

اليمن، وميثل إطاراً هاماً لنزع فتيل الفتنة وتحقيق 

هو  الحوار  ألن  الواحد،  الوطن  أبناء  بني  التضامن 

اليمنيني،  بني  خالفات  أية  لتسوية  الوحيد  السبيل 

كام دعا سموه األطراف اليمنية املتنازعة إىل اغتنام 

اطلقها  التي  الكرمية  الدعوة  تتيحها  التي  الفرصة 

عدن  مدينة  يف  األزمة  ألطراف  السعودي  العاهل 

اليمنية للحوار عىل أرض اململكة، حيث دعا سموه 

أجل  من  معها  اإليجايب  التعامل  اليمنية  األطراف 

توافق يعيل مصلحة اليمن العليا، ومبا يفوت الفرصة 

عىل املرتبصني باليمن والساعني إىل تدمريه والزج به 

لتنفيذ مخططات  يف رصاعات أهلية تهيىء املجال 

تآمرية لقوى إقليمية ال تريد لليمن ودول املجلس 

التعاون الخري واالستقرار والسالم.

املتبادل  التنسيق  تواصل  املهمة  الزيارة  تؤكد هذه 

والحوار املستمر بني القيادتني، اإلماراتية والسعودية، 

باعتبار ذلك ركيزة وضامنة مهمة للتحالف والرشاكة 

االسرتاتيجية املثمرة بني الدولتني والشعبني الشقيقني، 

تام،  بشكل  البلدين  إرادة  توحد  دامئاً  تثبت  حيث 

قيادة وحكومة وشعباً، وتضافر األيدي والجهود من 

أجل بناء مستقبل أفضل للشعبني الشقيقني.

مع  للتحالف  االمارات  دولة  رؤية  الزيارة  تعكس 

عىل  قامئة  رؤية  وهي  السعودية،  العربية  اململكة 

املحبة واالحرتام والثقة والرؤية  ”أسس راسخة من 

الساحتني  والتحديات عىل  املتغريات  تجاه  الواحدة 

اإلقليمية والدولية من منطلق اإلميان املشرتك باملصري 
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الواحد للبلدين والشعبني الشقيقني“ كام قال صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف ترصيحات 

وقد  اململكة.  إىل  زيارة سابقة  لسموه عىل هامش 

حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

االسرتاتيجية  والرشاكة  للتحالف  رئيسيني  هدفني 

القامئة بني البلدين، هام مواجهة التحديات والعبور 

الوعي  الرؤية وعمق  للمستقبل، ما يعكس وضوح 

ألحد  ميكن  فال  البلدين،  قياديت  لدى  االسرتاتيجي 

ركنان  فهام  اآلخر،  دون  من  العمل  العنرصين 

للمستقبل  العبور  ال ميكن  إذ  ومرتابطان،  متالزمان 

من دون التصدي للتحديات االسرتاتيجية الراهنة وما 

يرتبط بها من مصادر تهديد تؤرق األمن واالستقرار 

اإلقليمية،  االسرتاتيجية  البيئة  عىل  ضغوطاً  وتفرز 

وتحول دون تهيئة األجواء للمستقبل.

تدرك القيادة يف دولة االمارات وعىل رأسها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة ـ حفظه الله ـ وأخيه 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، وأخيهام صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، تدرك رضورة وأد الفنت التي يحاول 

بني  التحالف  عالقات  أجواء  يف  إشعالها  البعض 

االمارات والسعودية، لذا جاءت الزيارة لتجدد مقولته 

حول أن ”عالقات البلدين الشقيقني تعد منوذجا ملا 

الدول ومثاال عىل  العالقة بني  تكون عليه  أن  يجب 

الوعي املشرتك بطبيعة املتغريات اإلقليمية والدولية 

ومواقف  بسياسات  معها  التعامل  وأهمية  املحيطة 

حكيمة ومتسقة“، كام يجب التذكري يف هذا الصدد 

إىل أن إشارة سموه ألهمية ومحورية الدور السعودي 

قناعة  تجسد  بل  طارئة،  وال  عابرة  ليست  اإلقليمي 

راسخة، حيث يشدد سموه دامئاً دور اململكة املحوري 

يف التصدي للمخاطر التي تهدد العامل العريب، ويعرب 

بحكمة  السعودية  العربية  اململكة  أن  يف  ثقته  عن 

قيادتها وصالبة شعبها ستستمر يف أداء هذ الدور من 

التقدم  أسباب  وتوفري  العربية،  املصالح  صيانة  أجل 

والتنمية لشعوب املنطقة.

املهمة دعائم ما ميكن تسميته  الزيارة  ترسخ هذه 

التي حرص صاحب  الواحد“  ”الخندق  باسرتاتيجية 

أن  عىل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

والرشاكة  للتحالف  دقيقاً  اسرتاتيجياً  توصيفاً  تكون 

األخوية القامئة بني دولة االمارات واململكة العربية 

معان  طياته  يف  يحمل  توصيف  وهو  السعودية، 

الثقافية  الدالالت  من  تنطلق  مهمة  ودالالت 

حيث  التوصيف،  لهذا  العريقة  العربية  والتاريخية 

مغزى  األصيلة  العربية  بالثقافة  العارفون  يدرك 

يف  التخندق  دولة  أو  شخص  يختار  أن  ودالالت 

إذ يجسد  أو دولة أخرى،  خندق واحد مع شخص 

املفهوم ويوحي مبعان رمبا تفوق يف قوتها وتعبريها 

مثل  تقليدية  اسرتاتيجية  ومفاهيم  مصطلحات 

الرشاكة والتحالف وغريها من الصيغ املتعارف عليها 

سياسياً يف العالقات الدولية. ويف رشح هذه الصيغة 

ميكن اإلشارة إىل أن االمارات تنطلق يف رؤيتها لألمن 

القومي  واألمن  خاص  بشكل  الخليجي  القومي 

أهمها رضورة  عدة  ثوابت  من  عام،  بشكل  العريب 

اململكة  بقيادة  الفاعلة  العربية  القوى  بني  التالحم 

تهدد  التي  للتحديات  للتصدي  السعودية  العربية 

املنطقة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 

نهيان أكرث من مرة أن االمارات ستظل يف  زايد آل 

”خندق واحد“ مع أشقائها السعوديني انطالقاً من 

ثقة  عن  واملصري، فضالً  الهدف  بوحدة  راسخ  إميان 

مطلقة بحكمة القيادة السعودية وشجاعتها وحزمها 

وقوة عزمها وإرادتها الصلبة يف التعامل مع مصادر 

متيز  التي  فالحكمة  االسرتاتيجي،  والتهديد  الخطر 
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امللك سلامن بن عبد العزيز ورؤيته الثاقبة ومواقفه 

اململكة  يف  لالستقرار  األمان  صامم  متثل  الشجاعة 

الشيخ  السمو  صاحب  اكد  كام  برمتها،  واملنطقة 

محمد بن زايد آل نهيان، باعتبار أن هذه الحكمة 

التحديات  مع  للتعامل  األساسية  املرجعية  هي 

واملخاطر القامئة.

 :

يشري تحليل معطيات الرشاكة االسرتاتيجية والعالقات 

واململكة  االمارات  دولة  بني  األخوية  التاريخية 

الروابط  من  هائل  إرث  إىل  السعودية  العربية 

بني  االسرتاتيجي  التحالف  تعضد  التي  واملشرتكات 

البلدين، وتجعل منه تحالفاً أبدياً للخري، ومن هذه 

الروابط:

التحالفات االسرتاتيجية  التوافق االسرتاتيجي: تقوم 
وأمنية وعسكرية  سياسية  عدة:  أسس  القوية عىل 

وإعالمية،  وثقافية  واستثامرية  وتجارية  واقتصادية 

األساس  االسرتاتيجي  والتفاهم  التوافق  وميثل 

الرؤى  فبلورة  ناجح،  تحالف  أو  رشاكة  ألي  األهم 

املشرتكة حيال التحديات ومصادر التهديد واملخاطر 

االسرتاتيجية املختلفة مسألة يف غاية األهمية تفتح 

التعاون  ومجاالت  قطاعات  بقية  أمام  الطريق 

عامد  هي  نقطة  وهذه  الدول،  بني  والتحالف 

يف  اتفاق  فهناك  السعودي،  االمارايت  التحالف 

وجهات نظر البلدين حول مجمل القضايا وامللفات 

إدراك  واملوضوعات ذات االهتامم املشرتك، وهناك 

من خطوات  تتطلبه  وما  التحديات  لحجم  مشرتك 

التعاون  لصيغ  تغليب  وهناك  مشرتكة،  وإجراءات 

وغياب تام لصيغ التنافس االسرتاتيجي بني الدولتني، 

إضافية  نوعية  ميزة  تكتسب  مهمة  عوامل  وهي 

يف ظل العالقات األخوية القوية التي تربط قياديت 

القوي  التفاهم  خالل  من  تنعكس  والتي  البلدين، 

والحوار  املتواصل  والتنسيق  املتبادلة  والزيارات 

املستمر حول مجمل القضايا واملوضوعات اإلقليمية 

والدولية.

العربية:  والشعوب  الدول  مصالح  وصون  حامية 
إن عالقة شعبي االمارات والسعودية ال تقترص عىل 

الثقايف  والدين واملوروث  والجغرافيا  التاريخ  وحدة 

تتوقف  وال  املشرتك،  واملصري  والتقاليد  والعادات 

السياسية  املشرتكة،  مصالحهام  التقاء  عند  فقط 

واالقتصادية والعسكرية واألمنية، وإمنا تنطلق أيضاً 

من إرادة سياسية قوية تتالقى عىل أهداف موحدة، 

ورؤية إنسانية مشرتكة، هدفها صون حياة اإلنسان 

وتلبية  مكان،  كل  يف  استقراره  وتعزيز  وكرامته، 

والوقوف  الشقيقة  العربية  الدول  شعوب  حاجات 

إىل صفها، يف املجاالت اإلنسانية التي تطلب العون 

والدعم واملؤازرة، وتحديداً يف األوقات التي تربز فيها 
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تستدعي  قاسية  إنسانية  وظروف  معاناة  مظاهر 

التعاون  وميثل  األشقاء.  من  واملساندة  التدخل 

االمارايت ـ السعودي املشرتك منوذجاً يف مجال دعم 

موجات  انتشار  منذ  الشقيقة  العربية  الشعوب 

الفوىض واالضطرابات يف املنطقة العربية عام 2011، 

حيث بذل البلدان جهداً ميثل منوذجاً يحتذى به يف 

هذا املجال، سواء يف دعم الشعب املرصي الشقيق 

من أجل تجاوز الصعوبات االقتصادية التي أعقبت 

وسعي  مبارك  حسني  األسبق  الرئيس  نظام  انهيار 

عىل  للسيطرة  اإلرهايب  املسلمني“  ”اإلخوان  تنظيم 

للشعب  الدعم  تقديم  ثم  املرصية،  الدولة  مفاصل 

املساعدات  حجم  بلغ  حيث  الشقيق.  اليمني 

بقيادة  العريب  التحالف  قدمها  التي  اإلنسانية، 

اململكة العربية السعودية قد بلغت قيمتها أكرث من 

18 مليار دوالر شملت الجوانب اإلغاثية واإليوائية 

معظم  تنفيذ  يتم  والتي  والتنموية،  واالقتصادية 

املتحدة.  األمم  منظامت  مع  بالتعاون  مشاريعها 

كام أعلنت األمم املتحدة أن دولة اإلمارات العربية 

دولة  كأكرب  عاملياً  األول  املركز  تصدرت  املتحدة 

لعام  الشقيق  اليمني  للشعب  للمساعدات  مانحة 

2019، من خالل دعم خطة استجابة األمم املتحدة 

بدعم  اإلمارات  قامت  فيام  اليمن،  يف  اإلنسانية 

وحمالت  طبية  مبنشآت  اليمن  يف  الصحي  القطاع 

ضد األوبئة. وجاء اإلعالن األممي يف تقرير مكتب 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) عن 

لليمن  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  التمويل  مستوى 

التقرير املساعدات  لعام 2019، حيث يعكس هذا 

يوليو   2 إىل   2019 عام  بداية  من  لليمن  املقدمة 

املصري  وحدة  أن  تؤكد  الشواهد  ومجمل   .2019

والهدف، تجمع أبوظبي والرياض، اللتان وقفتا سوياً 

اليمن،  يف  الرشعية  الستعادة  العريب  التحالف  يف 

اختطاف  للرشعية  ودعمهام  بجهودهام  ومنعتا 

للمتآمرين مبوازاة تقديم  اليمن، بالتصدي عسكرياً 

شتى صنوف املساعدات واملشاريع إلحداث التنمية 

يف املدن اليمنية، ومساعدة سكانها تعليمياً وصحياً 

والسعودية  االمارات  بني  الخري  وتحالف  وغذائياً. 

للشعب  العون  يد  قدم  بل  ماسبق  عىل  يقترص  مل 

أغسطس  البلدان خالل شهر  قدم  السوداين، حيث 

2019 / 540 ألف طن من القمح يف سياق اهتامم 

األساسية  الغذائية  االحتياجات  بتلبية  الدولتني 

من  أوىل،   كمرحلة  أشهر  لثالثة  السوداين  للشعب 

أجل ضامن توفري احتياجات األشقاء السودانيني من 

تعيشها  التي  االنتقالية  املرحلة  يف  خاصة  الغذاء، 

الدعم لهم يف هذه  بالدهم، بتقديم جميع أشكال 

االقتصادي  تتطلب تحقيق االستقرار  التي  الظروف 

الروابط  من  انطالقاً  ملّح،  بشكل  الغذايئ  واألمن 

السوداين،  بالشعب  الدولتني  تجمع  التي  األخوية 

ومل تكن هذه املبادرة األوىل التي تقوم بها الدولتان 

بالعناية واالهتامم بالشأن الغذايئ للشعب السوداين، 
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شهر  يف  والسعودية  اإلمارات  دولة  أرسلت  فقد 

طن  ألف   50 من  أكرث  تحمل  سفينة   ،2019 يوليو 

من املغذيات الزراعية، التي جاءت كخطوة رضورية 

تؤكد الوقوف إىل جانب خيارات الشعب السوداين 

ثالثة  البالغ  املايل  للدعم  وامتداداً  اقتصاده،  ودعم 

إبريل  يف  الدولتان،  قدمته  الذي  دوالر  مليارات 

عىل  الضغوط  وتخفيف  االقتصاد  لدعم   2019

العالقات  ترسيخ  إىل  سعياً  وذلك  السوداين،  الجنيه 

السودان  شعب  مع  املشرتك  واملصري  األخوية 

أن  إىل  االسرتاتيجية  التقديرات  وتشري  الشقيق. 

جهود التحالف االمارايت السعودي ودورهام املشرتك 

اقليمياً بات يؤسس لحالة من الثقة والطأمنينة لدى 

بتقدير  تنظر  التي  والخليجية،  العربية  الشعوب 

تقوم  التي  البناءة  املبادرات  إىل  بالغني،  واحرتام 

العريب، وإعالء  التضامن  تعزيز  بهدف  الدولتان  بها 

مكتسبات  عىل  والحفاظ  املنطقة،  شعوب  مصالح 

شعوبها. وتدرك االمارات أن خربة السنوات املاضية 

والتطورات  املتغريات  من  املستفادة  والدروس 

تعزيز  أن  تؤكد  منطقتنا  يف  املتسارعة  االسرتاتيجية 

التضامن العريب هو الخيار األمثل ملواجهة التحديات 

فقط  ليس  العربية،  بالدول  تحدق  التي  واملخاطر 

ألن مثل هذا التضامن يؤكد وحدة املوقف العريب، 

محاوالت  عىل  الفرصة  يفّوت  ألنه  أيضاً  وإمنا 

األطراف الخارجية التي تعمل عىل إذكاء الخالفات 

العربية. للدول  الداخلية  الشؤون  يف   والتدخل 

تاريخي  لنهد  استمرار  هو  النهج  هذا  أن  والشك 

منذ  للدولة  الخارجية  السياسة  يف  راسخ  وموروث 

تعاىل،  الله  بإذن  له،  املغفور  املؤسس  القائد  عهد 

ثراه،  الله  نهيان، طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 

لدولة  الخارجية  السياسة  تزال  وال  كانت  حيث 

والتعاون  العريب،  التضامن  قيم  تعيل  االمارات 

تنال  التي  واملخاطر  التحديات  مواجهة  يف  املشرتك 
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من أمن واستقرار الدول العربية، وهي السياسة التي 

ترسخت يف ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث 

استقرار  إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تنظر 

لتحقيق  ضامنة  باعتباره  جميعها  العربية  الدول 

األمن واالستقرار اإلقليمي، ورضورة يف الوقت ذاته 

شعوب  لجميع  واالزدهار  والرفاه  التنمية  لتحقيق 

واالستقرار  األمن  تحقيق  أن  تدرك  حيث  املنطقة، 

والشعوب،  األوطان  وتقدم  التنمية  أساس  هام 

والحفاظ عىل مكتسباتها يف مختلف املجاالت، ولهذا 

ال تتواىن الدولة يف بذل أّي جهد من أجل استقرار 

التي  اآلثار  مع  والتعامل  وتنميتها  العربية  الدول 

خلفتها الفوىض واالضطرابات والرصاعات عىل أمن 

وحياة شعوبها؛ كام تدعم الجهود املختلفة، اإلقليمية 

والدولية واألممية، الرامية إىل إيجاد حلول لألزمات 

املنطقة،  دول  بعض  تشهدها  التي  والرصاعات 

وصون  وسيادتها  وحدتها  الدول  لهذه  يحفظ  ومبا 

أمن  أن  حقيقة  بالتايل  ويعزز  شعوبها،  مقدرات 

املنطقة العربية موحد ال يتجزأ وال يقبل املساومة، 

ولهذا كله يُنظَر إىل اإلمارات يف العامل كله باعتبارها 

الصعيَدين  عىل  االستقرار  عوامل  من  رئيسياً  عامالً 

اإلقليمي والدويل.

الحفاظ عىل منظومة االمن واالستقرار اإلقليمي: يف 
التقليدية  العربية  القوى  دور  وتراجع  انحسار  ظل 

حاصل  هو  مثلام  متباينة،  وظروف  ألسباب  املؤثرة 

يف العراق وسوريا وانشغال جمهورية مرص العربية 

نسبياً بالعمل عىل تجاوز ظروف املرحلة االقتصادية 

يكن  مل   ،2011 عام  اضطرابات  تلت  التي  الصعبة 

النظام  من  ماتبقى  لحامية  اسرتاتيجي  بديل  هناك 

من  العربية  الدول  بقية  وحامية  العريب  اإلقليمي 

التي  الداخلية  واالضطرابات  الفوىض  مخططات 

تسببت يف تدخالت خارجية من قوى ذات أطامع 

وتركيا  إيران  مثل  العريب  العامل  وقومية يف  تاريخية 

وأنظمة عربية مثل قطر، تعمل ملصلحة هذه القوى 

وتنظيامت  ميلشيات  باستخدام  أهدافها  وتحقق 

تتسرت برداءات دينية وطائفية وسياسية وحزبية، مل 

مثل  مؤثرة  تتقدم دول  أن  بديل سوى  يكن هناك 

لتحمل  االمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة 

أعباء هذه املرحلة والتصدي ملصادر التهديد والخطر 

والتحديات التي تواجه األمن القومي العريب، حيث 

اميانها  عن  يعرب  قومياً  شعار  االمارات  دولة  رفعت 

الله  القائد املؤسس املغفور له بإذن  بقيم ومبادئ 

تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله 

ال  كل  العريب  القومي  األمن   » شعار  وهو  ـ  ثراه 

يتجزأ»، وما تتعرض له أي دولة عربية من تهديدات 

أو مخاطر ميثل تهديداً لباقي الدول 

مجتمعة،  العربية 

وهو شعار ميثل أحد أركان الرؤية االسرتاتيجية التي 

يؤمن بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، وأعلنها وأكدها أكرث من مرة ويف أكرث من 

اإلماراتية  القيادتني  استشعار  أن  والشك  مناسبة. 

والسعودية لحجم التحديات واملطامع والتهديدات 

عزز  قد  والعريب  الخليجي  باألمن  تحيط  التي 

دافعية البلدين لبناء رؤية اسرتاتيجية 

من  للتحالف  مشرتكة 

أجل التصدي 
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لهذه التحديات والتهديدات والتعاطي مع مصادرها 

ومسبباتها، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان أن منظور دولة االمارات العربية 

املتحدة لألمن القومي العريب باعتباره «أمنا مرتابطاً 

ال يتجزأ»، ودعا منذ سنوات إىل «بناء إطار سيايس 

العرب  عزة  أجل  من  متقدم  وتنموي  وعسكري 

كل  إىل  ينظر  كام  والعامل»،  املنطقة  يف  ومكانتهم 

خطر  مصدر  باعتباره  الرؤية  لهذه  تهديد  مصدر 

بأن  سموه  مقولة  يفرس  ما  وهذا  الجميع،  يهدد 

شعبه  ودعم  واستقراره  اليمن  أمن  عىل  «الحفاظ 

من  يعد  الظروف  مختلف  يف  ومساندته  الشقيق 

املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الراسخة  الثوابت 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  عهد  منذ 

نهيان، طيب الله ثراه»، مشرياً إىل ما ميثله هذا البلد 

الشقيق من أهمية اسرتاتيجية بالنسبة لألمن العريب؛ 

ويف ذلك أبلغ رد عىل املزاعم املغرضة التي يرددها 

اليمن  يف  االمارات  دولة  أهداف  بشأن  الحاقدون 

الشقيق،  حيث يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد 

اإلمارات  دولة  سعي  عىل  دامئاً  نهيان  آل  زايد  بن 

وعودة  اليمني  الرتاب  كامل  السلم  يعمَّ  أن  إىل 

أجواء  يف  عملها  مامرسة  إىل  الرشعية  مؤسسات 

يسودها األمن واالستقرار، ويشدد عىل أن الروابط 

األخوية التاريخية بني البلدين تدفع دولة اإلمارات 

األمن  استعادة  ومساعي  جهود  استكامل  نحو 

واالستقرار يف اليمن. واملؤكد أن استعراض معطيات 

هذا التحالف األخوي، يؤكد أنه الخيار االسرتاتيجي 

األمثل يف مواجهة تحديات البيئة اإلقليمية والدولية 

الراهنة، حيث تطلب الحفاظ عىل مصالح الدولتني 

والشعبني وتوظيف قدراتهام يف انقاذ ما ميكن إنقاذه 

من منظومة األمن اإلقليمي العريب االنخراط بنوايا 

صافية وتخطيط دقيق يف هذا التحالف االسرتاتيجي، 

والعمل عىل توفري سبل الدميومة واالستمرار واملناعة 

تحديات  عىل  للتغلب  له  الكافية  االسرتاتيجية 

ومنغصات يتوقع أن يواجهها يف ظل حجم التعقيد 

املشتعلة يف  األزمات  الكبري يف  والتداخل  والتشابك 

العديد من الدول العربية.

التاريخي  للدور  الكبري  االمارايت  والتقدير  االحرتام 
ضمن  قيادتها  ودور  السعودية  العربية  للمملكة 
انطالقاً  والعريب:  الخليجي  القومي  األمن  منظومة 
من قاعدة اسرتاتيجية مهمة أعلنها صاحب السمو 

أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وهي أن «أمن 

اململكة جزء ال يتجزأ من أمن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة» ميكن النظر إىل كافة أبعاد هذا التحالف 

وفهم أركانه وأسسه ومقوماته وركائزه، وأهمها هذا 

االحرتام والتقدير والثقة يف حكمة القيادة السعودية 

مبدأ  العزيز، وهو  عبد  بن  امللك سلامن  ممثلة يف 

يعد أحد أهم ركائز التحالف االمارايت ـ السعودي،  

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يعرب  ما  فدامئاً 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة خالل لقاءاته املتواصلة مع القيادة 

تبديها  التي  للحكمة  الكبري  تقديره  عن  السعودية 

الطارئة، وآخرها دعوة  اململكة يف معالجة األزمات 

األطراف اليمنية يف عدن إىل الحوار يف اململكة، حيث 

إن «هذه الدعوة تجسد الحرص املشرتك عىل استقرار 

اليمن، ومتثل إطاراً مهامً لنزع فتيل الفتنة وتحقيق 

هو  الحوار  ألن  الواحد،  الوطن  أبناء  بني  التضامن 

اليمنيني.“  أية خالفات بني  لتسوية  الوحيد  السبيل 

كام قال سموه يف ترصيحات بددت غيوم الشائعات 

من  للنيل  ترويجها  البعض  حاول  التي  واألكاذيب 

قوة ومتانة التحالف االمارايت السعودي الذي يقض 

مضاجع الكثريين يف منطقة الرشق األوسط ويؤرق 

محاولة  عىل  نهار  ليل  تعمل  عدة  وأنظمة  دوالً 

الوقيعة ودق أسافني الشقاق يف هذا التحالف القوي 

املتني،  القائم عىل الخري، والذي  إرادة صلبة لقياديت 

البلدين الشقيقني وما يجمع بني شعبيهام من روابط 

التي تظهر بشكل  والتقدير  املحبة  األخوة ووشائج 

تستند  العالقات  هذه  أن  التأويل  يقبل  ال  جيل 

والتضامن  األخوة  من  ومتجذرة  راسخة  أسس  إىل 

االسرتاتيجية  الرؤية  وتنطلق   . املشرتك  واملصري 

وتقدير  واحرتام  اململكة  مع  التحالف  يف  اإلماراتية 

دورها ومكانة قيادتها يف العمل العريب املشرتك من 

العربية  املنطقة  تشهدها  التي  الراهنة  املرحلة  أن 

يف  والتعاون  التنسيق  من  أعىل  مستوى  تتطلب 

 :
»
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مواجهة مختلف مصادر التهديدات التي تواجه أمن 

السمو  أكد صاحب  العربية؛ حث  الدول  واستقرار 

الشيخ محمد بن زايد أن اململكة العربية السعودية 

واستقرارها  املنطقة  ألمن  األساسية  الركيزة  هي 

وصامم أمانها يف مواجهة املخاطر والتهديدات التي 

تتعرض لها، ملا متثله اململكة من ثقل وتأثري كبريين 

عىل الساحتني اإلقليمية والدولية. وأشار سموه إىل 

أن اإلمارات والسعودية تقفان معا، بقوة وإرصار، يف 

خندق واحد يف مواجهة القوى التي تهدد أمن دول 

التنمية والتقدم والرخاء.  املنطقة وحق شعوبها يف 

ويف هذا الترصيح املهم تأكيد عىل أمور عدة مهمة: 

الشقيقة هي  السعودية  العربية  اململكة  أن  أولها، 

وصامم  واستقرارها  املنطقة  ألمن  األساسية  الركيزة 

أمانها يف مواجهة املخاطر والتهديدات التي تتعرض 

ثِقل وتأثري كبريين عىل الساحتني  لها، ملا متثله من 

ظل  يف  سياستها  به  تتسم  وما  والدولية،  اإلقليمية 

بن  سلامن  امللك  الرشيَفني  الحرمني  خادم  قيادة 

وحسم  واتزان  حكمة  من  سعود،  آل  عبدالعزيز 

بني  العالقات  أن  وثانيها،  نفسه.  الوقت  يف  وعزم 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

السعودية الشقيقة كانت وال تزال وستظل – بإذن 

تستند  ألنها  وصلبة؛  متينة  عالقات   – تعاىل  الله 

والتضامن  األخّوة  من  ومتجذرة  راسخة  أسس  إىل 

واملصري املشرتك، إضافة إىل اإلرادة السياسية لقياديَت 

من  شعبيهام  بني  يجمع  وما  الشقيَقني،  البلدين 

روابط األخّوة ووشائج املحبة والتقدير. وثالثها، أن 

يف  وإرصار،  بقوة  معاً،  تقفان  والسعودية  اإلمارات 

خندق واحد يف مواجهة القوى التي تهدد أمن دول 

التنمية والتقدم والرخاء.  املنطقة وحق شعوبها يف 

ومن هنا تجد كل تحركات اململكة السياسية دعامً 

واستجابة وتضامناً قوياً من القيادة اإلماراتية، ومن 

ذلك الرتحيب بدعوة خادم الحرمني الرشيفني، امللك 

سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، قادَة دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية 

لعقد قمتني خليجية وعربية طارئتَني يف مكة املكرمة 

يف الثالثني من مايو 2019، إدراكاً من دولة االمارات 

لخطورة التطورات التي تشهدها املنطقة يف الوقت 

الراهن، وأهمية العمل عىل بلورة موقف موحد يف 

مواجهة التحديات املختلفة التي تشهدها املنطقة، 

ووقف التدخالت الخارجية يف شؤون الدول العربية. 

وأهمية الرؤية االسرتاتيجية اإلماراتية يف هذا اإلطار 

تكمن يف انها تحمل عوامل ومقومات نجاحها من 

يف  وحكمتها  السعودية  القيادة  ودور  تقدير  مثل 

والعريب  الخليجي  العمل  وقيادة  األزمات  معالجة 

وقيم  مبادئ  لديها  فاإلمارات  املشرتك،  واإلسالمي 

وتوقري  التوازنات  وبناء  األدوار  احرتام  عىل  تقوم 

السمو  فزعة صاحب  الجميع  ينىس  ال  وهنا  الكبري 

مبناولة  قام  حني  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

قارورة املياه إىل امللك سلامن بن عبد العزيز يف لفتة 

إنسانية رائعة  دالة عىل القيم واملبادئ التي تعلو 

فوق حسابات السياسة واملصالح الحاكمة للعالقات 

بني الدول،  وتجسد كيف أن االلتزام بذلك ال ينقص 

يضيف  ما  بقدر  يشء  املبادئ  أصحاب  قدر  من 

األفق  لسعة  اآلخرين  من  وتقديراً  احرتاماً  إليهم 

السياسية  املعطيات  مع  والتعاطي  اإلدراك  وحسن 

واإلنسانية، فضالً عن أن االنطالق من تنازع األدوار 

يتسبب يف فشل منظومات العمل املشرتك وال مينح 

املتنازعني أي فاعلية أو قدرة عىل التأثري يف األزمات 

إىل  اإلشارة  هنا  الرضوري  ومن  املختلفة.  واملواقف 

من طرف  ليس  االمارايت  والتقدير  االحرتام  هذا  أن 
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بتقدير  السعودي  الجانب  يقابله  بل  فقط،  واحد 

واحرتام ال يقل قدراً ومكانة، وهو ما ميكن مالحظته 

فيصل  بن  خالد  األمري  كلامت  من  بدقة  وفهمه 

الحرمني  خادم  مستشار  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 

الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة، يف معرض رده 

مزاعم  حول  مؤمتر صحفي  يف  له  وجه  سؤال  عىل 

العالقات  فضاء  عىل  تخيم  خالفات  وجود  بشأن 

إمارايت  «السعودي  قال  اإلماراتية، حيث  السعودية 

أي  وينهي  جدل  أي  ليحسم  سعودي»،  واإلمارايت 

معان  ويجسد  األمر،  هذا  حول  ومزاعم  أقاويل 

مام  أكرب  األخوة  من  تحمل  فياضة  مشاعر  عميقة 

العالقة  وطبيعة  وتظهر جوهر  التحالف،  عن  تعرب 

ودولة  السعودية  العربية  اململكة  بني  األخوية 

اإلمارات العربية املتحدة.

الرصاحة واملكاشفة والصدق والوضوح: رمبا ال يدرك 
الكثريون، والسيام املغرضني واملتآمرين ممن عميت 

الرصاحة  أن  الساطعة،  الحقائق  رؤية  عن  أعينهم 

والتنسيق  واإلخالص  والوضوح  والصدق  واملكاشفة 

االمارايت  للتحالف  مهمة  محركات  متثل  كلها  التام 

يف  املغرضني  هؤالء  تورط  فقد  ولهذا  السعودي،  ـ 

االسرتاتيجي  التحالف  بنية  يف  تفكك  عن  الحديث 

مبجرد توارد أبناء عن زيارة وفد عسكري إمارايت إىل 

إيران، حيث تبارت األقالم يف تحليل الزيارة والقفز 

إىل نتائج من وحي الخيال، وتجاهل الحقيقة القائلة 

التحليل السيايس السليم قائم عىل املعلومات  بأن 

يف  واالستغراق  بالتمني  التحليل  فكرة  عىل  وليس 

الخيال واالوهام، ومن هنا جاءت «تغريدة» معايل 

عىل  أيام  عقب  قرقاش،  د.أنور  الخارجية  وزير 

ظبي،  وأبو  طهران  بني  رفيع  أمني  اجتامع  انعقاد 

إلجراء مباحثات حول شؤون حدودية وأمن الخليج، 

امللف  حيال  االمارات  موقف  إن  فيها  قال  والتي 

اإليراين، كان بالتنسيق مع السعودية بهدف تفادي 

املواجهة، وتغليب العمل السيايس، وأضاف قرقاش، 

اسرتاتيجية  عىل  الشقيقة  السعودية  مع  «اتفقنا 

املرحلة القادمة يف اليمن، ويف امللف اإليراين موقفنا 
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العمل  وتغليب  املواجهة  تفادي  (كان)  املشرتك 

ثابت،  اإلمارايت  ”املوقف  إن  وتابع  السيايس».، 

والتنسيق مع السعودية الشقيقة يف أفضل حاالته».

االعتامد عىل أسس قوية للرشاكة والتحالف: ففي 
ظل تطور العالقات الدولية وتشابكها وتقعيدها، كان 

بناء رشاكة حقيقية قامئة عىل أسس ومصالح  لزاماً 

مشرتكة واقعية واالبتعاد عن الشعارات، فالعالقات 

اإلماراتية ـ السعودية تقوم يف شقها االقتصادي عىل 

تبادل تجاري متزايد حيث وصل إىل نحو 85 مليار 

يف2017  ملياراً   79 بنحو  2018مقارنة  العام  درهم 

بارتفاع قدره 6 مليارات درهم، يف مؤرش عىل قوة 

وتنامي العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين 

يف  مثيالتها  بني  واألقوى  األكرب  لتصبح  الشقيقني 

العربية،  والدول  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

كام ارتفع إجاميل التجارة غري النفطية بني البلدين 

مليار   55.14 من   43.7% بنسبة  سنوات   7 خالل 

درهم عام 2011. وتلعب االستثامرات املشرتكة بني 

شبكة  تقوية  يف  حيوياً  دوراً  والسعودية  اإلمارات 

كأكرب  وتطمحان،  البلدين،  بني  املشرتكة  املصالح 

قوتني اقتصاديتني يف املنطقة يف الوصول إىل الرشاكة 

البلدين  شعبي  خدمة  اجل  من  بينهام  االقتصادية 

يبلغ رصيد االستثامرات  الشقيقني واملنطقة، حيث 

السعودية يف اإلمارات 4.4 مليارات دوالر تتواجد يف 

14 قطاعاً. وارتفع عدد العالمات التجارية املسجلة 

التجارية  والوكاالت  إىل 4004 عالمات  اإلمارات  يف 

عالمات   4103 بإجاميل   26 إىل  والرشكات   73 إىل 

اإلماراتية  االستثامرات  تبلغ  ووكاالت ورشكات. كام 

 13 يف  وتنترش  درهم  مليار   30 نحو  السعودية  يف 

قطاعاً استثامرياً تشمل عمليات محطات الحاويات 

صناعة  األغذية،  صناعة  البضائع،  وتحميل  وتفريغ 

األدوية ومستحرضات التجميل توليد الطاقة، تقديم 

املكانية  واملعلومات  الجوية  املساحة  خدمات 

والغاز  النفط  عن  التنقيب  الجوى،  والتصوير 

والبضائع،  للركاب  الجوي  النقل  قطاع  الطبيعي، 

والتخزين،  النقل  الصناعي،  العقارية،  األنشطة 

بل  ذلك  عند  يتوقف  ال  واألمر  والتخزين.  الشحن 

بشكل  واالقتصادي  التجاري  النشاط  هذا  ينعكس 

البلدين  بني  والطريان  السفر  حركة  عىل  مبارش 

الشقيقني، حيث بلغ عدد رحالت الطريان األسبوعية 

العربية  اململكة  إىل  االمارات  دولة  من  املبارشة 

من  السياح  أعداد  وتجاوز  رحلة،   292 السعودية  

اململكة العربية السعودية إىل دولة االمارات املليون 

زائر، وقد أظهرت بيانات رسمية أن فنادق إمارة ديب 

اململكة  من  سائح  مليون   1.2 استقبال  يف  نجحت 

العربية السعودية خالل األشهر الثامنية األوىل من 

العربية  اإلمارات  دولة  قطعت  وقد   ،  .2018 عام 

العالقات  دعائم  إرساء  يف  كبريا  املتحدة شوطا 

املجاالت  كافة  يف  واململكة  بينها  االسرتاتيجية 

وامليادين، عىل أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، 

 :

منذ اإلعالن عن قيام التحالف االمارايت ـ السعودي، 

البلدين إىل بناء مرتكزات قوية لهذا  اتجهت إرادة 

له  ويوفر  وتحّصنه  استمراره  يضمن  مبا  التحالف 

التحديات  مواجهة  يف  له  االسرتاتيجية  املناعة  سبل 

العريب  الخليج  منطقة  بها  متوج  التي  املتفاقمة 

مدروسة  مأسسة  عرب  ذلك  وجاء  األوسط،  والرشق 

أن  لضامن  البلدين،  بني  التحالف  لنموذج  ودقيقة 

الثنائية ليست ككل الصيغ املتعارف  هذه الرشاكة 

عليها، بل متيض وتتطور عىل أسس وركائز واضحة، ال 

تقترص عىل جوانب معينة بل تطال مجمل عالقات 

اإلقليمي  املؤثرتني يف محطيهام  القوتني  أو  البلدين 

من  بثبات  متيض  تكامل  صيغة  فهناك  والعاملي، 

الذي  االمارايت،  ـ  السعودي  التنسيق  مجلس  خالل 

وتثمر  منتظمة  اجتامعات  التنفيذية  لجنته  تعقد 

تقوي  إيجابية  ونتائج  واتفاقات  مرشوعات  عن 

هذا التحالف وتعمق روابطه، ومنها لجان تكاملية 

واإلسكان  والبيئة  واالستثامر  املال  مجاالت  يف  عدة 
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قادرة  كربى  مرشوعات  وهناك  البرشية،  والتنمية 

لعالقات  االسرتاتيجية  القاطرة  دور  تلعب  أن  عىل 

الرشاكة والتكامل عىل املدى البعيد، فهناك مرشوع 

للسوق املفتوحة بني البلدين، وهو مرشوع طموح 

وتشري تفاصيله املعلنة إىل توجه نحو تعزيز القدرات 

التنافسية العاملية القتصادي البلدين عرب االستفادة 

من روافد الرشاكة االسرتاتيجية وقدراتهام املتنامية 

يف مختلف املجاالت.

تحويل  هو  ماسبق  ضوء  يف  باملأسسة  واملقصود 

واملصالح  واإلنسانية  والقيمية  التاريخية  املشرتكات 

تنظيمية  عمل  أطر  إىل  املشرتكة  االسرتاتيجية 

ومؤسسية تعمل بشكل منهجي مدروس مبا يضمن 

الشعبني  يخدم  مبا  وترجمته  التعاون  استمرارية 

ألف   23 عن  يزيد  ما  وجود  ذلك  ومن  الشقيقني، 

أرض  يف  تعمل  تجارية  وكالة  و66  سعودية  رشكة 

يف  اإلماراتية  التجارية  الرشكات  تجد  كام  اإلمارات، 

لنشاطاتها  مهمة  ساحة  السعودية  العربية  اململكة 

أكرث  وجود  إىل  إضافة  األشقاء،  بني  االتفاق  ضمن 

الجامعات  يف  يدرسون  سعودي  طالب   3200 من 

اإلماراتية.

وقد ُشيدت هذه املأسسة من خالل تشكيل اللجنة 

العليا املشرتكة بني دولة اإلمارات والسعودية يف مايو 

عام 2014  حيث بدأت العالقات بني البلدين تتخذ 

املستويات،  كافة  عىل  رحبة  وآفاقاً  جديدة  أبعاداً 

االسرتاتيجية  الرؤى  تنفيذ  اللجنة  هذه  وتولت 

االسرتاتيجية  الخطط  ودعم  البلدين   لقياديت 

ومواجهة التحديات، ثم اعقب ذلك الخطوة األكرث 

اإلمارايت  التنسيق  مجلس  بتأسيس  ورسوخاً  عمقاً 

لجنة  تشكيل  قرار  ثم   (2016 مايو   ) السعودي 

للتعاون والتنسيق املشرتك بني اإلمارات والسعودية 

يف 5 ديسمرب 2017 وانعقاد ”خلوة الرياض“ ابريل 

سياسات  وتطوير  مبادرات  اطالق  وبحث   2016

والتنسيق  للتشاور  منصة  وتوفري  تعاون  وأوجه 

العزم“(2017)  ”خلوة  انعقاد  ثم  العمل،  فرق  بني 

مبشاركة أكرث من 150 مسؤوال وخبريا لوضع خارطة 

الخليجي  العمل  ودعم  والتنسيق  للتعاون  طريق 

املشرتك.

وتكمن أهمية مأسسة عالقات التحالف االسرتاتيجية 

يف كونها توظف البنية املتوافرة يف هياكل العالقات 

املوروث  الثنائية من مصالح مشرتكة وتدمجها مع 

مجملها  يف  تشكل  التي  واملبادئ  والقيم  التاريخي 

القوة الناعمة للبلدين باإلضافة ملجمل القوة الصلبة 

والخشنة (العسكرية) النتاج قوة ذكية مشرتكة تعزز 

الخري.  تحالف  أهداف  تحقيق  عىل  البلدان  قدرة 

التي  النوعية  النقلة  املأسسة  هذه  مظاهر  ومن 

شهدتها العالقات اإلماراتية - السعودية ”اسرتاتيجية 

العزم“ التي أعلنت يف يونيو من عام 2018، والتي 

مبسار  لالرتقاء  ومتكامل  شامل  منظور  عن  تعرب 

اقتصادياً  املختلفة،  املجاالت  يف  الثنائية  العالقات 

وعسكرياً،  ومعرفياً  وبرشياً  وتنموياً  وسياسياً 

وتتضمن إطاراً زمنياً واضحاً ومحدداً لتنفيذها خالل 

أثرها  اسرتاتيجية ال يقترص  املقبلة. وهي  السنوات 

اإليجايب عىل الدولتني الحليفتني فقط، وإمنا سيمتد 

أيضاً إىل الدول الخليجية والعربية مجتمعة، بالنظر 

الدولتان من ثقل سيايس واقتصادي  إىل ما تشكله 

وعسكري كبري، وقدرة عىل التأثري الفاعل واإليجايب 
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يف أمن واستقرار املنطقة برمتها.

 :
 :

حينام تدخلت دول التحالف العريب بقيادة اململكة 

العربية السعودية يف اليمن خالل عاصفة الحزم يف 

السعودي  ـ  االمارايت  التحالف  كان    ،2015 مارس 

الذي حفظ  التاريخي،  الدور  لهذا  الركيزة األساسية 

التي  الهيمنة  حملة  مواجهة  يف  عروبته  لليمن 

استهدفت السيطرة عىل مفاصل الدولة اليمنية عرب 

حيث  اإلقليمية،  اإليرانية  ملصلحة  الحويث  الوكيل 

الشقيق،  اليمني  الشعب  لنداء  التحالف  استجاب 

الحوثيني  االنقالبيني  مواجهة  يف  معه  والوقوف 

الداخل  يف  والدمار  التخريب  قوى  من  وحلفائهم 

الظروف  أسوأ  إىل  اليمن  أعادوا  الذين  والخارج، 

الرثوات  ونهب  التجويع  سياسة  بسبب  اإلنسانية، 

واالعتقاالت  القمع  سياسة  واتباع  السكان  وترشيد 

الخدمية  املؤسسات  وتعطيل  الجسدية  والتصفية 

الضيقة،  النعرات  وتعزيز  الطائفية  الفتنة  ونرش 

واالستحواذ عىل مقدرات الشعب واستغاللها لخدمة 

أهداف ضيقة. وقد كان الهدف اإلنساين أحد أهم 

وهو  اليمن،  يف  االمارايت  ـ  السعودي  الدور  دوافع 

دول  أطلقتها  التي  األمل  إعادة  عملية  جسدته  ما 

التحالف يف أبريل 2015، والتي أكدت عىل أولوية 

اليمني،  الشعب  مستقبل  بناء  إعادة  يف  املساهمة 

االنقالبيون،  فيه  تسببه  الذي  الدمار  من  وتخليصه 

وإغاثية  إنسانية  مبادرات  يف  ذلك  ترجمة  وتم 

استهدفت تخفيف معاناة الشعب اليمني، وخاصة 

يف املدن التي واجهت الحصار من االنقالبيني، وكذلك 

التحالف  دول  قدمته  الذي  الكبري  املايل  الدعم  يف 

السعودية  العربية  اململكة  رأسها  وعىل  العريب، 

من  للتخفيف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 

معاناة الشعب اليمني الشقيق من ناحية ومساعدة 

ناحية  من  االنهيار  من  ومنعه  اليمني  االقتصاد 

لليمن  الدولتان  قدمته  الذي  الدعم  أن  كام  ثانية. 

منذ انطالق عملية إعادة األمل مل يقترص فقط عىل 

أغذية  من  واإلغاثية  اإلنسانية  املساعدات  تقديم 

مساعدته  عىل  العمل  أيضاً  تضمن  وإمنا  وأدوية، 

الحرب، وكذلك يف  بناء وإعامر ما خلفته  إعادة  يف 

الحامية  أوجه  لتوفري  املتحدة  األمم  مع  التعاون 

الالزمة للمدنيني، والحفاظ عىل أرواحهم والحيلولة 

دون استهدافهم أثناء العمليات العسكرية.

وقد تبنت دول التحالف العريب رؤية شاملة لدعم 

اليمن، توازن فيها بني التدخل العسكري الستعادة 

جهود  خالل  من  اإلنساين  العمل  وبني  الرشعية 

تقديم اإلغاثة للشعب اليمني املترضر، والعمل عىل 

الناتجة  املدمرة  اآلثار  من  اليمني  الشعب  تخليص 

املدنيني  وضعت  والتي  «الحوثيني»،  مامرسات  عن 

دامئاً يف دائرة الخطر املتعمدة، واستخدمت األطفال 

انتهاك  يف  والبيوت  املدارس  واستهدفت  الرصاع  يف 

وحقوق  اإلنساين  الدويل  القانون  ملبادئ  واضح 

اإلنساين  الدور  فإن  ذلك  مقابل  يف  اإلنسان. 

التحالف  دول  به  قامت  الذي  واإلغايث 

يف  األثر  عظيم  له  كان  اليمن  يف 

الشعب  معاناة  من  التخفيف 

اليمني الشقيق، خاصة أن 

هذا الدور اتسم مبجموعة 

أنه  املهمة،  السامت  من 

تقوم  مؤسيس  عمل  عىل  ارتكز 

خربة  لديها  وجمعيات  جهات  به 

واإلنساين،  اإلغايث  العمل  يف  وكفاءة 

السعودية  فإن  معروف  هو  فكام 

واإلمارات لديها مجموعة كبرية 

العاملة  املؤسسات  من 

الخريي  املجال  يف 

 ، ين نسا إل ا و

لعبت 

جميعاً 

يف  بارزاً  دوراً 

معاناة  تخفيف 

منذ  اليمني  الشعب 

انطالق  وقبل  بعيدة،  سنوات 

وإعادة  الحزم  عاصفة  عمليتي 

األمل. ويقوم مركز امللك سلامن لإلغاثة 

واألعامل اإلنسانية الذي تم إنشاؤه بتوجيه 

العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  السعودي  العاهل 

رئييس  بدور   ،2015 العام  من  مايو  يف  سعود  آل 

ملساعدة  األمل»  «إعادة  عملية  أهداف  تنفيذ  يف 

الشعب اليمني. هذا فضالً عن مؤسسات سعودية 

أخرى تقدم مساعداتها اإلنسانية 

اليمني،  للشعب  والخريية 

محمد  مؤسسة  مثل 

سلامن  بن 

مسك  )
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ومن  الخريية.  فيصل  امللك  ومؤسسة  الخريية) 

بارزاً  إيجابياً  التي لعبت دوراً  املؤسسات اإلماراتية 

ومؤسسة  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  هيئة  تزال،  وما 

اإلنسانية،  لألعامل  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل الخريية 

آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسات  بجانب  واإلنسانية، 

نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية، ومؤسسة سلطان 

وسقيا  والعلمية،  اإلنسانية  نهيان  آل  خليفة  بن 

اإلمارات، والرحمة لألعامل الخريية، وبيت الشارقة 

الدولة  وجمعيات  مؤسسات  من  وغريها  الخريي، 

جهوده  اآلن  األحمر  الهالل  ويواصل  اإلنسانية.  

اليمني، ويتحرك عىل األرض مقدًما  إلغاثة الشعب 

خطة  إطار  يف  اليمنيني  للمواطنني  عاجلة  إغاثات 

الظروف  تحسني  تستهدف  املدى  طويلة  إماراتية 

وظفت  حيث  الشقيق،  اليمني  للشعب  املعيشية 

الدولة قدراتها الكبرية يف مجال املساعدات اإلنسانية 

واالغاثية، فلدى االمارات قرابة 45 منظمة إنسانية 

فاعلة دولياً، وميتلك الهالل األحمر اإلمارايت خربات 

تراكمية هائلة اكتسبها يف مناطق األزمات والكوارث. 

دور  بأنه  االمارايت  ـ  السعودي  الدور  اتسم  كام 

متكامل ذو أبعاد، إنسانية وخريية وسياسية وإمنائية 

واقتصادية، فعملية إعادة األمل التي أطلقتها دول 

استهدفت  والتي   ،2015 أبريل  يف  العريب  التحالف 

وضع اليمن عىل طريق البناء والتنمية تنطلق من 

رؤية متكاملة تنظر إىل أن نجاح عملية تحرير اليمن 

بالتوازن  تسري  أن  ينبغي  وحلفائهم  الحوثيني  من 

مع عمليات البناء وإعادة اإلعامر وبث األمل لدى 

فيه  ينعم  أفضل،  مستقبل  نحو  اليمني  الشعب 

أن  ويذكر  واالزدهار.  واالستقرار  باألمن  الجميع 

اليمني  الشعب  إىل  املقدمة  اإلماراتية  املساعدات 

 20.53 بلغت  يونيو 2019  إىل  منذ 2015  الشقيق 

أمرييك)،  دوالر  مليارات   5.59) إمارايت  درهم  مليار 

ما  عىل  اإلنسانية  املساعدات  استحوذت  حيث 

درهم  مليارات   6.93 قدرها  وبقيمة   34% نسبته 

(1.89 مليار دوالر) من إجاميل املساعدات اإلماراتية 

التنموية  املساعدات  استحوذت  بينام  املقدمة، 

وإعادة التأهيل ومشاريع دعم اعادة االستقرار عىل 

%66 من قيمة املساعدات مببلغ 13.60 مليار درهم 

للمساهمة يف  وذلك  أمرييك)  دوالر  مليارات   3.70)

جهود إعادة اإلعامر يف عديد من املحافظات اليمنية 

عديد  يف  واالستقرار  املعيشة  سبل  وتوفري  املحررة، 

 15 املقدمة  املساعدات  وشملت  املجاالت.  من 

وتضمنت  املساعدات  قطاعات  من  رئيساً  قطاعاً 

املساعدات  فرعياً، مبا يدل عىل شمولية  49 قطاعاً 

اإلماراتية واحتوائها لجميع مظاهر الحياة يف اليمن 

نحو املساهمة يف توفري االستقرار والتنمية يف تلك 

وتشري  اليمنية.  املناطق  من  وغريها  املحافظات 

التقارير الرسمية إىل أن اململكة العربية السعودية 

يقرب  ما  املاضية  الثامنية  السنوات  خالل  قدمت 

من عرشة مليارات دوالر، توزعت عىل عدة مجاالت 
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أبرزها ملف التطوير الذي نال 2.9 مليار دوالر، تاله 

املساعدات للحكومة اليمنية الرشعية بـ 2.2 مليار 

دعام  قدمت  اململكة  أن  األرقام  بينت  كام  دوالر. 

لليمنيني املقيمني يف اململكة وصلت قيمته إىل 1.1 

اإلنسانية  املساعدات  بلغ حجم  بينام  دوالر،  مليار 

847.5 مليون دوالر، مع إيداع مليار دوالر يف البنك 

اليمني. وأظهرت إحصاءات خاصة مبجلس  املركزي 

األعامل السعودي - اليمني أن االستثامرات السعودية 

يف اليمن تقدر بحواىل أربعة مليارات دوالر، متثل 70 

يف املئة من قيمة االستثامرات الخليجية، تنوعت ما 

بني صناعية، وزراعية، وأخرى سياحية وعقارية. يف 

منصور  ربه  عبد  اليمني  الرئيس  كان  ذاته  السياق 

هادي، كشف يف فرباير من العام 2017 عن تقديم 

االقتصاد  لدعم  دوالر  مليارات  عرشة  السعودية 

لدعم  دوالر  بليونا  منها  اإلعامر،  إعادة  وعمليات 

إعامر  إلعادة  باليني  ومثانية  اليمني،  املركزي  البنك 

املناطق املترضرة من الحرب.

 :

هذا التساؤل من األسئلة املهمة ملتابعي الشأن العريب 

والخليجي، حيث تتالحق التقارير والفربكات اإلعالمية 

او  خالف  لحدوث  تروج  التي  اإلخبارية  واملزاعم 

وقيعة أو تفكك أو انتهاء التحالف االسرتاتيجي بني 

دولة االمارات واململكة العربية السعودية، إذ يدرك 

هناك  أن  والعربية  الخليجية  للشؤون  متابع  أي 

فهذا  السعودي،  ـ  االمارايت  بالتحالف  كرث  مرتبصني 

التحالف يقف حجر عرثة يف وجه تنفيذ املرشوعات 

والدول  لألنظمة  التآمرية  واملخططات  التوسعية 

والتنظيامت اإلرهابية التي تشمل ائتالفاً غري معلن 

وكادت  العربية،  والشعوب  الدول  يستهدف  للرش 

بعض  تخريب  يف  تنجح  ان  االئتالف  هذا  مؤامرات 

الدول العربية، ولكن يقظة ومبادرة التحالف االمارايت 

السعودي قد أسهمت بقوة يف تجنيب الدول العربية 

املزيد من الفوىض والدمار والخراب، وتعمل الدولتان 

الرامية  الدولية  الجهود  دعم  عىل  حالياً  الشقيقتان 

العربية.  الدول  جميع  يف  والسلم  األمن  الستعادة 

إحداث  قبول فكرة  الواقعي  يبدو من غري  وإجامالً 

رشخ يف جدار العالقات اإلماراتية السعودية ألسباب 

تكمن باألساس يف العوامل التي ذكرناها كأسس قوية 

متينة لهذا التحالف، فالواقع يؤكد أن التحالف يزداد 

قوة ومناعة ويتحصن كل يوم باكتساب قوة إضافية 

قياديت  بني  املستمر  والتشاور  والحوار  بالتنسيق 

البلدين حول أي أحداث أو ظروف او تطورات عابرة، 

لذا كان من البديهي أن يؤكد معايل د. أنور قرقاش 

وزير الدولة للشؤون الخارجية يف تغريدة أخرى له 

أو  اليمن  باب  اإلمارايت من  السعودي  الصف  «شق 

األهوج  القطري  واإلعالم  أو غريهام مستحيل  إيران 

ال يدرك أن تحالفنا تعزز عرب التضحيات وتعمق عرب 

السعوديني  دفاع  وعرب  والصدق  والحوار  التنسيق 

قناعة  بالفعل  فهناك  االمارات».  مع  رشاكتهم  عن 

مشرتكة ترتسخ لدى قياديت وشعبي البلدين الشقيقني 

القيم  تفرضه  اسرتاتيجي حتمي  التحالف خيار  بأن 

والدين  األخوة  وروابط  املشرتك  واملصري  واملبادئ 

ثم  ومن  الواحدة،  والتحديات  املشرتكة  واملصالح 

فهو بديل اسرتاتيجي ال غنى عنه لتحقيق تطلعات 

واالستقرار  االمن  استدامة  يف  الشقيقني  الشعبني 

كرسوخ  الراسخة  الحقائق  هذه  ورغم  والرخاء. 

فال  وركائزه،  وأسسه  السعودي  االمارايت  التحالف 

يعني ذلك أن محاوالت املتآمرين واملرتبصني إلثارة 

ستتواصل  بل  ستتوقف،  األوراق  والخلط  الشكوك 

ولكنها لن تحقق هدفها ولن تنال مرادها وستتحطم 

الخري  تحالف  بأهمية  املتبادل  اليقني  صخرة  عىل 

املصريي بني الدولتني الشقيقتني، وستبقى اسرتاتيجية 

السمو  صاحب  إليها  أشار  التي  الواحد»  «الخندق 

أبوظبي  عهد  نهيان ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

القائد األعىل للقوات املسلحة، مبنزلة خارطة  نائب 

طريق للعالقات اإلماراتيةـ  السعودية خالل السنوات 

بإذن  الحادي والعرشين  القرن  املقبلة من  والعقود 

الله.

بدولة  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزارة  عن  صدر 

يف  الخارجية  وزارة  و  املتحدة  العربية  اإلمارات 
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اململكة العربية السعودية بيان مشرتك أكد استمرار 

حملة  واستنكر  اليمني  الشعب  إلغاثة  الجهود 

أحداث  خلفية  عىل  اإلمارات  طالت  التي  التشويه 

اليمن األخرية.

أن  السعودية  و  اإلمارات  بني  املشرتك  البيان  وذكر 

قوات التحالف قدمت تضحيات كبرية يف اليمن بدافع 

الجانبني  أن  إىل  مشريا   .. الصادقة  األخوية  الروابط 

يسعيان للمحافظة عىل اليمن وسالمة أراضيه تحت 

بالتصدي  كام سيستمران   .. الرشعي  الرئيس  قيادة 

النقالب الحويث وكافة التنظيامت اإلرهابية باليمن.. 

التعاون  اإلمارات والسعودية عىل رضورة  وشددت 

مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض االشتباك.

دولة  حكومتا  تابعت   » البيان..  نص  ييل  ما  ويف 

العربية  اململكة  و  املتحدة  العربية  اإلمارات 

ومستجدات  مجريات  بالغ  بقلق  السعودية 

األحداث  عقب  والعسكرية  السياسية  التطورات 

املؤقتة  اليمنية  الجمهورية  التي وقعت يف عاصمة 

/عدن/ بتاريخ 6 ذي الحجة 1440هـ وما تىل ذلك 

من أحداث امتدت إىل محافظتي /أبني، وشبوة/ يف 

التي  واألطراف  اليمنية  الحكومة  فيه  رحبت  وقت 

النار  إلطالق  الفوري  بالوقف  النزاع  بينها  نشب 

وقيامها بتسليم املقرات املدنية يف /عدن/ للحكومة 

والرتحيب  التحالف  قوات  إرشاف  تحت  الرشعية 

بدعوة اململكة للحوار يف جدة.

العربية  اإلمارات  حكومتي  فإن  ذلك  وإزاء 

من  وانطالقاً  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة 

مسؤوليتهام يف تحالف دعم الرشعية يف اليمن إلنقاذ 

اليمن وشعبه من انقالب امليليشيا الحوثية املدعومة 

جهودهام  كافة  استمرار  عىل  تؤكدان  إيران،  من 

مبشاركة  والتنموية  واإلغاثية  والعسكرية  السياسية 

دول التحالف التي نهضت لنرصة الشعب اليمني.

واستنكارهام  رفضهام  البلدين عن  وتعرب حكومتا 

دولة  تستهدف  التي  التشويه  وحمالت  لالتهامات 

اإلمارات العربية املتحدة عىل خلفية تلك األحداث، 

قوات  قدمتها  التي  بالتضحيات  الجميع  مذكرين 

التحالف عىل أرض اليمن بدافعٍ من الروابط األخوية 

املنطقة  أمن  عىل  والحفاظ  الجوار  وصلة  الصادقة 

يف  وتؤكدان  املشرتك،  ومصريهم  شعوبها  ورخاء 

الوقت نفسه حرصهام وسعيهام الكامل للمحافظة 

عىل الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه 

واستقراره واستقالله ووحدة وسالمة أراضيه تحت 

النقالب  وللتصدي  لليمن  الرشعي  الرئيس  قيادة 

إيران  من  املدعومة  اإلرهابية  الحويث  ميليشيا 

والتنظيامت اإلرهابية اآلخرى.

التام  االلتزام  رضورة  عىل  البلدين  حكومتا  وتؤكد 

قيادة  شكلتها  التي  املشرتكة  اللجنة  مع  بالتعاون 

تحالف دعم الرشعية لفض االشتباك وإعادة انتشار 

القوات يف إطار املجهود العسكري لقوات التحالف 

كام تطالب برسعة االنخراط يف حوار /جدة/ الذي 

دعت له اململكة العربية السعودية ملعالجة أسباب 

وتداعيات األحداث التي شهدتها بعض املحافظات 

الجنوبية» .

خيار  أنه  رغم  السعودي  ـ  االمارايت  التحالف 

منوذجاً  ميثل  بات  أيضاً  فإنه  مشرتك،  اسرتاتيجي 

وصون  التحديات  مواجهة  يف  األشقاء  تضامن  يف 

هذه  تحولت  حيث  املشرتكة،  واملصالح  االمن 

للبلدين  ليس  أمان  صامم  إىل  األخوية  العالقات 

الشقيقني فقط، بل لشعوب دول مجلس التعاون 

االمارات  متتلك  مبا  جميعها،  العربية  والشعوب 

إقليمية  ومكانة  اسرتاتيجي  ثقل  من  والسعودية 

وتأثري دويل كبري. ويجب أن نشري إىل أن تحالف 

الخري ال ينطلق من قدرات عسكرية فهو باألساس 

تحالف انساين بشهادة األرقام واإلحصاءات التي 

واالغاثية  اإلنسانية  املساعدات  حجم  إىل  تشري 

يف  لألشقاء  تقدميها  عىل  البلدان  تحالف  التي 

دول عربية عدة تعاين شعوبها ظروف اقتصادية 

وأمنية واجتامعية صعبة، حيث أسهمت االمارات 

ميني  ماليني   8 حياة  تحسني  يف  معاً  والسعودية 

شهرياً من خالل الربنامج املشرتك «إمداد» والذي 

أقيم بهدف سد فجوة االحتياج اإلنساين، وتقديم 

دعم إضايف مببلغ 500 مليون دوالر، حيث قدما 

وحتى   2015 منذ  لليمن  دوالر  مليار   18 نحو 

2018 إضافة إىل توفري ثلث حاجة األمم املتحدة 

قدما  كام   ،2019 لعام  النقدية  املساعدات  من 

مساعدات لليمن بقيمة 200 مليون دوالر، خالل 

شهر رمضان املايض.
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ترسيخ  هو  رصيح  بشكل  قطر  أرض  عىل  يحدث  ما 

تركيا لوجودها يف املنطقة والعمل عىل تثبيت موقعها 

االسرتاتيجي ألن الدفعة الجديدة من قواتها تختلف عن 

تتميز  أنها  عام 2014  التي جاءت يف  السابقة  القوات 

نوعي،  عسكري  وبحضور  العدد  من  أكرب  مبواصفات 

منها االستخبارات، كام متتاز مبعدات عسكرية جديدة 

القطرية  الدولة  عىل  واألصعب  األخطر  يكون  وبالتايل 

هو: تفكري قياداتها يف إخراج هذه القوات من بالدها 

أو ما يعرف سياسياً، االستقالل منها إذا أخذنا تواجدنا 

الحايل هو احتالل. 

 يزيد من صعوبة األمر حالة تعامل الرئيس الرتيك طيب 

أردوغان مع أمري قطر الحايل (كام تظهره الصور) أن فيها 

اقتناعه  عدم  يوضح  ما  الكثري  والكربياء  االستعالء  من 

مبسألة أن دولته حليف لقطر، فهو يف كل لقاءاته مع 

عليه  ومختاالً  عنه  بعيداً  مييش  تجده  قطر  دولة  أمري 

حتى عندما يكون ضيفاً يف قطر، وهو ما يعطي انطباعاً 

النهايئ يف هذه املسألة وغريها  القرار  بأن هو صاحب 

كام يشري هذا السلوك سياسياً إىل صعوبة التفاهم مع 

تلك  غري  هذا  القرارات،  عليه  ميىل  أن  بقدر  أردوغان 

الذهنية الرتكية الفوقية التاريخية باعتبارها امرباطوية 

ال  التي  العقلية  وهي  السابق  يف  قطر  دولة  حكمت 

منها  العامل  يعني  والتي  الفارسية  العقلية  تختلف عن 

فاملسألة ليس فيها تكافئاً سياسياً بني الحلفاء بقدر ما 

هي مامرسة قوة إقليمية عىل دولة صغرية ولن يتحقق 

الخالص منها إال بأمثان باهظة.

أغلبنا يدرك أن نظام أردوغان، الذي يشرتك مع «نظام 

الحمدين» يف دعم تنظيم «اإلخوان املسلمني اإلرهايب» 

يعيشه  الذي  والقلق  الرعب  حالة  استغالل  يف  يتفنن 

من دول املقاطعة له من إمكانية القيام بعمل عسكري 

وتفكريهم  «الحمدين»  إال يف خيال  له  الذي ال وجود 

الالوعي، وبالتايل فهو يوهمهم بأنه هو الذي ميكن أن 

نظامهم  عىل  الحفاظ  يف  له  خدمات  ويقدم  يحميهم 

والقصرية  املدى  البعيدة  العواقب  أن  واستمراريته مع 

لن تكون سهلة عليه.

إذا كان متخذ القرار القطري يرص عىل إضاعة عرشات 

الفرص التي متنح له من دول جواره الخليجي ومواجهة 

العريب  واألمن  االستقرار  تخريب  يف  تجاوزاته  حقيقته 

الرعب  وحجم  املخاوف  واقع  يدرك  أن  عليه  فإن 

االسرتاتيجي الذي ميكن أن يخلفه تسليم قرارت سيادية 

لنظام يتم اتخاذ القرار فيه بشكل أوحد أو مركزي أو 

ما ميكن تسميته بالديكتاتوري حيث ال تأثري ملؤسسات 

النظام وال للرأي العام فيها.

ألردوغان طموحات شخصية يف تحقيق حلمه العثامين 

بعده  يأيت  من  إىل  الطموح  هذا  ينتقل  أن  يقلق  وما 

لن  الرتيك  «االحتالل»  التخلص من  فإن مسألة  وحينها 

تكون بتلك السهولة التي رمبا تكون مع الدول الغربية 

مصالحها  حامية  يف  وأهدافها  طموحاتها  تقترص  التي 

فقط وليس التدخل يف شؤون الدول، كام يرجع خطورة 

هذه املغامرة القطرية براغامتية أردوغان التي يتعامل 

بها مع «حلفاءه» ورأينا أمثلة عىل ذلك يف اإلقليم مع 

الواليات املتحدة وروسيا، فكيف  العامل مع  سوريا ويف 

األمر مع دولة صغرية مثل قطر، حيث ال يجد حرجاً يف 

التخيل عنه أو املساومة عليه. 

املقصود من هذا، أنه عىل «نظام الحمدين» أن ميتلك 

خالل  من  املكابرة  وعدم  الحقيقة  ملواجهة  الشجاعة 

القطري  الداخل  يف  الفجوة  خلق  يف  والتفنن  التمعن 

واقتصادية  وطنية  تبعات  له  الترصف  هذا  أن  باعتبار 

وخلق فجوة إقليمية متمثلة يف زيادة استفزاز جريانه. 

القرارات ال تستقيم إال بوضعها يف إطار عقالين  بعض 

أنها عشوائية وغري  تعني  فإنها  املنطق وإال  يطابق  يك 

إيجابية  نتائج  منها  نتوقع  أال  علينا  وبالتايل  مستقيمة 

أو منطقية، دعم تنظيامت إرهابية ومتطرفة هو مبثابة 

كمن يرىب «حية» ويعتني بها فرتة من الزمن ظناً منه 

أنه يستطيع ترويضها ولكن مبجرد أن تعود إىل طبيعتها 

األصلية أو أن يتم التوقف عن االعتناء سوف تلدغه. كام 

أن املكابرة مع األشقاء من أجل التعاون معهم يف وضع 

العريب وحتى  اإلقليم  أثبتت رضرها عىل  حد ألهداف 

عىل الدولة القطرية نفسها من خالل مامرسة سلوكيات 

تخدم أجندات من يسعون الخراب للمنطقة عن طريق 

القفز عىل الواقع واتباع سياسة الهروب إىل األمام بدل  

مواجهة الحقيقة ومعالجته فهذا عادة ما تكون نهايته 

وخيمة.

:

sowafi@hotmail.com
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املختلفة؟  وأهدافها  املبادرة  هذه  طبيعة  هي  فام 

وملاذا تركز عىل مضيقي هرمز وباب املندب؟ وما هي 

الواقع؟  أرض  عىل  تنفيذها  تعرتض  التي  الصعوبات 

مياه  يف  املالحة  حركة  تأمني  يف  بالفعل  تنجح  وهل 

الخليج؟

 ..« »

بدأ الحديث عن عملية «الحارس» ألول مرة عىل لسان 

رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية الجرنال جوزيف 

العمليات  يوليو 2019،  بعد  التاسع من  دانفورد يف 

النفط  ناقالت  استهدفت  التي  واإلرهابية  التخريبية 

يف مياه الخليج، حيث أشار دانفورد إىل أن الواليات 

املتحدة تتواصل مع مسؤولني من 62 دولة من دول 

العامل ملناقشة إمكانية تشكيل تحالف عسكري أمني 

لتأمني حرية املالحة الدولية يف مضيقي هرمز وباب 

املندب. وجاءت ترصيحات دانفورد يف أعقاب شهادته 

أمام الكونجرس األمرييك واجتامعني بشأن تشكيل هذا 

التحالف، عقدهام مع كل من وزير الدفاع األمرييك 

وكشف  بومبيو.  مايك  الخارجية  ووزير  إسرب  مارك 

دانفورد يف شهادته أن الواليات املتحدة ستوفر سفن 

القيادة والسيطرة، لكنه أكّد أن دوال أخرى ستوفر سفنا 

لتسيري الدوريات، عىل أن تشمل املرحلة الثالثة توفري 

التجارية.  بالدهم  سفن  ملرافقة  التحالف  من  أفراد 

بأعامل  تقوم  أن  الدول  تلك  من  دانفورد  وتوقع 

الدورية واملرافقة، مشريا إىل أن حجم القوة سيتحدد 

استنادا إىل عدد الدول التي ستشارك يف تشكيل قوة 

التحالف، فإذا كان عدد الدول صغريًا ميكن أن يكون 

لدينا مهمة محدودة، لكن ميكن توسيعها إذا انضمت 

دول إضافية.

ووفق هذه العملية، ستتوىل الواليات املتحدة قيادة 

واالستطالع  النطاق  واسعة  البحرية  املراقبة  عمليات 

مع توفري سفن حربية ملهامت القيادة والسيطرة، بينام 

2019
2019

2019
“ “

. :
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تتوىل الدول الرشيكة يف هذا التحالف مهمة مرافقة 

السفن التجارية وناقالت النفط التي ترفع أعالم تلك 

واضح عن  بشكل  اإلعالن  يتم  مل  اآلن  الدول. وحتى 

الدول املشاركة يف هذه العملية، لكن بريطانيا أعلنت 

انضاممها   2019 أغسطس  من  الخامس  يف  رصاحة 

عسكرية  سفن  بإرسال  وقامت  عملية“الحارس“،  إىل 

للمشاركة يف عملية تأمني املالحة البحرية يف مضيق 

أيضاً  وأسرتاليا  الجنوبية  كوريا  أعلنت  كام  هرمز، 

الواليات  تواصل  فيام  العملية.  هذه  إىل  انضاممها 

املتحدة مشاوراتها مع العديد من دول العامل لالنضامم 

إىل هذه العملية، خاصة الدول التي لديها مصالح يف 

عرب  النفط  تدفق  وترغب يف ضامن  الخليج،  منطقة 

باكستان  وحتى  والهند  اليابان  مثل  هرمز؛  مضيق 

ورمبا الصني وبعض الدول اإلفريقية ، وذلك يف محاولة 

لتوسيع التحالف الدويل املعني بتأمني حركة املالحة يف 

مضيقي هرمز وباب املندب.

بناء  تستهدف  التي  الجديدة  الحارس“  عملية“   

مضيقي  يف  املالحة  لتأمني  عسكري  دويل  تحالف 

”القوات  تنفصل عن تحالف  املندب ال  هرمز وباب 

البحرية املشرتكة“ الذي يضم 33 دولة مكلف بالقيام 

وتم   ، املنطقة  يف  القرصنة  ومحاربة  أمنية  بعمليات 

اإلعالن عنه يف العام 2007، استناداً إىل قرارات األمم 

إعادة  إىل  املتحدة  الواليات  وتسعى  آنذاك،  املتحدة 

نرش هذه القوات البحرية املشرتكة يف املنطقة ملواجهة 

العاملي،  البحري  النقل  حركة  تواجه  التي  املخاطر 

قطعاً  متتلك  األوروبية  الدول  من  العديد  أن  خاصة 

بحرية يف مراكز قرب املمر املالحي من مضيق باب 

املندب حتى مضيق هرمز، منذ العام 2007 للتصدي 

لظاهرة القرصنة املتكررة ضد السفن قرب السواحل 

إثرها  عىل  املتحدة  األمم  أصدرت  والتي  الصومالية، 

القرارات أرقام (1814، و1816، و1846، و1851) بناء 

عىل اجتامعات املنظمة البحرية الدولية يف دار السالم 

نوفمرب 2007،  لندن يف  واجتامع  عام 2008،  بتنزانيا 

التي قضت جميعها بتكاتف الجهود الدولية لحامية 

سواء  التهديد  من  الدولية  واملالحة  املالحية  املمرات 

ومازالت  سارياً  القرار  ومازال  العدوان،  أو  القرصنة 

قادرة  الحني  ذلك  منذ  املنطقة  يف  املنترشة  القوات 

عىل االنضامم للجهود األمريكية- الخليجية الرامية إىل 

ضامن أمن املنطقة من املامرسات اإليرانية ضد املالحة 

الدولية، ليس بهدف العدوان أو شن حرب، بل بهدف 

التأمني وضامن أمن الطاقة العاملي، ونرش االستقرار يف 

املنطقة.

ميكن  الجديدة  األمريكية  ”الحارس“  عملية  أن  أي 

القوات  لتحالف  وتفعيل  إلحياء  محاولة  اعتبارها 

تعمل  حيث   ،2007 عام  منذ  املشرتكة  البحرية 

تكون  عمل  نطاق  توفري  عىل  اآلن  املتحدة  الواليات 

البحري  شحنها  بتأمني  مخولة  املشاركة  الدول  فيه 

مشرتكة  جهود  خالل  من  والخليج،  هرمز  مضيق  يف 

املالحة يف  لتأمني حركة  واالستطالع،  املراقبة  تتضمن 

هذه املضايق واملمرات املائية االسرتاتيجية. وبالفعل 

فقد حرض ممثلون ملا يزيد عىل ثالثني دولة يف أوائل 

أغسطس 2019 اجتامعا ُعقد يف مقر القيادة املركزية 

الحامية والتعهد.  لبحث خطة  األمريكية يف فلوريدا 

وقد أعرب ”مارك إسرب“، وزير الدفاع األمرييك خالل 

الحارس“،  ”عملية  حول  تفاؤله  عن  االجتامع  هذا 

قائال: ”هناك بعض الدول التي أبدت موافقتها بالفعل 

عىل االلتزام بالعملية“. ويجمع املراقبون عىل أهمية 

املبادرة األمريكية الجديدة، ويرون أن نجاحها سيكون 

تطوراً مهامً يف بناء موقف دويل موحد يف التعامل مع 

املالحة يف مضيقي  تستهدف حركة  التي  التهديدات 

هرمز وباب املندب. 

هرمز  مضيقي  «الحارس» عىل  عملية  تركيز  عن  أما 

وباب املندب، فذلك يرجع باألساس إىل أنهام يعدان 

والعامل،  املنطقة  يف  االسرتاتيجية  املضايق  أهم  من 

يربط منطقة  للنفط  دولياً  فمضيق هرمز يعد ممراً 
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الخليج التي متتلك أكرب إنتاج للنفط يف العامل باألسواق 

العاملية، لهذا فإن مصالح العديد من دول العامل وعىل 

السياسية  الدولية ونظمها  وأوزانها  أحجامها  اختالف 

ترتبط  االقتصادية،  ومستوياتها  الجغرافية  ومواقعها 

بضامن حركة املالحة يف مضيق هرمز. ويف عام 2018، 

عربه يوميا نحو 21 مليون برميل من الخام بحسب 

إدارة معلومات الطاقة األمريكية، ويشكل ذلك 21 يف 

املئة من االستهالك العاملي للنفط وثلث الخام املنقول 

أيضاً  العامل. كام يعرب مضيق هرمز  بحرا عىل صعيد 

ربع كميات الغاز الطبيعي املسال. ورغم أن الواليات 

الخام،  للنفط  املتحدة هي أول منتج عاملي ومصدر 

برميل  مليون   1.4 نحو   2018 العام  استوردت  فقد 

يوميا من الخام عربت مضيق هرمز، ما ميثل سبعة يف 

املئة من استهالكها اإلجاميل، األمر الذي يفرس حرص 

الواليات املتحدة عىل ضامن حركة املالحة يف مضيق 

املسئولني  بعض  ترصيحات  كانت  وإن  حتى  هرمز، 

األمريكيني تحاول إعطاء االنطباع برتاجع أهمية نفط 

الخليج يف االسرتاتيجية األمريكية تجاه املنطقة. 

بينام يعد مضيق باب املندب أحد املمرات الرئيسية 

اإليرانية والخليجية ألوروبا، وكذلك  النفط  لصادرات 

معظم التجارة اآلسيوية، مبا فيها الهند والصني واليابان 

من وإىل أوروبا، ما يجعل السيطرة عليه هدفاً حيوياً 

قادراً عىل التأثري يف السياسة الدولية. ويكتسب مضيق 

باب املندب الذي يبلغ عرضه نحو 25 كيلومرتاً أهمية 

كبرية للمالحة العاملية حيث متر عربه 21000 قطعة 

يومياً) من خليج عدن إىل  (57 قطعة  بحرية سنوياً 

والبحر  السويس  قناة  إىل  ثم  ومن  األحمر  البحر 

فيها حركة  تزدحم  التي  املمرات  من  املتوسط، وهو 

مرور ناقالت النفط يف الرشق األوسط ومناطق أخرى، 

كام ينقل املمر 3 ماليني و300 ألف برميل نفط يومياً، 

نحو  ومتثل  عاملياً،  النفط  من حموالت  مبعدل 30% 

%7 من حركة املالحة العاملية. ولهذا تسعى إيران من 

خالل التعاون مع الحوثيني يف اليمن إىل السيطرة عىل 

مضيق باب املندب، لتتحكم طهران يف حركة التجارة 

العاملية.

يف الوقت ذاته فإن الواليات املتحدة ترفض أي تهديد 

لحركة املالحة يف مضيق باب املندب وما قد يرتتب 

تعمل  ولهذا  العاملي،  الطاقة  ألمن  تهديد  من  عليها 

التصدي ألية محاوالت تستهدف حركة  جاهدة عىل 

املالحة فيه، وبالفعل فقد وجهت الواليات املتحدة يف 

أكتوبر من العام 2016 رضبة استهدفت ثالثة مواقع 

للرادارات يف السواحل اليمنية، وذلك ردا عىل إطالق 

الحوثيني صواريخ عىل املدمرة األمريكية ”يو إس إس 

ميسون“ وقطع بحرية أمريكية أخرى كانت موجودة 

عىل مقربة من مضيق باب املندب يف البحر األحمر، 

البنتاجون بيرت كوك آنذاك أن  وأكد  املتحدث باسم 

الجيش  أفراد  حامية  بهدف  كانت  الرضبات  هذه 

االمرييك والسفن، وأيضاً حرية املالحة يف مضيق باب 

املندب، الذي متر عربه ماليني من براميل النفط يوميا.  

 “ ”

من قراءة الترصيحات الصادرة عن املسئولني يف وزارة 

الدفاع األمريكية، يتضح أن عملية «الحارس»، تسعى 

لعل  املرتابطة،  األهداف  من  مجموعة  تحقيق  إىل 

أبرزها:

1 - ردع إيران والتصدي لتهديداتها املتواصلة بإغالق 

ميليشيا  تحذير  وكذلك  االسرتاتيجي،  هرمز  مضيق 

الحويث من القيام بأية عمليات تستهدف حركة املالحة 

يف مضيق باب املندب، إذ أن تركيز عملية «الحارس» 

عىل مضيقي هرمز وباب املندب، إمنا يؤكد بوضوح 

النفط  تصدير  عملية  أن  تدرك  املتحدة  الواليات  أن 

عرب باب املندب تواجه مخاطر مشابهة لتلك املرتبطة 

مبضيق هرمز، لجهة أن الخطر اإليراين عىل املالحة من 

خالل ميليشيات الحويث مشابه لتلك املخاطر اإليرانية 

املبارشة املهددة للمالحة الدولية يف مضيق هرمز.  

اآلمن،  املرور  وضامن  البحري،  االستقرار  تعزيز   -  2

أنحاء  جميع  يف  الدولية  املياه  يف  التوترات  وخفض 

املندب  باب  ومضيق  هرمز  ومضيق  العريب  الخليج 

وخليج عامن، وذلك من خالل توفري حراسة للسفن 

وناقالت النفط.

ناقالت نفط  املنطقة من نشوب «حرب  3 - حامية 

جديدة»، كتلك التي شهدتها يف مثانينيات القرن املايض، 

حينام انترشت يف مياه الخليج األلغام مع قيام إيران 
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تعرضت أكرث من 500 ناقلة نفط للتدمري أو أصيبت 

بأرضار، ما شكل رضبة كبرية لحركة املالحة يف مضيق 

هرمز آنذاك، وهو ما دفع الواليات املتحدة وبريطانيا 

وقوى أجنبية أخرى إىل التدخل لحراسة ناقالت النفط 

أهداف  محدودة ضد  ونفذت رضبات  أخرى،  لدول 

بحرية إيرانية. ولهذا ميكن القول أن عملية «الحارس» 

األخرية  اإليرانية  التهديدات  عىل  رداً  تأيت  الجديدة 

بإغالق مضيق هرمز، وتورطها يف استهداف واحتجاز 

وهي  األخرية،  اآلونة  يف  النفط  ناقالت  من  العديد 

أعقاب  يف  واضحة  بصورة  تزايدت  التي  التهديدات 

االنسحاب األمرييك يف مايو 2018 من االتفاق النووي.  

4 - ضامن أمن الطاقة العاملي، والحفاظ عىل استقرار 

األسواق النفطية، خاصة أن أي تهديد لحركة املالحة 

يف مضيقي هرمز و باب املندب قد يؤدي إىل ارتفاع 

أسعار النفط الخام، باعتبار أّن هذا املمرين الحيويني 

يربطان منتجي النفط يف الرشق األوسط باألسواق يف 

املناطق  من  وغريها  الشاملية  وأمريكا  وأوروبا  آسيا 

املهمة يف العامل. 

« »

رغم أن تأمني حركة املالحة يف مضيقي هرمز وباب 

ملا  بالنظر  تشاركية،  دولية  مسئولية  يعد  املندب 

يشكالنه من أهمية لضامن أمن الطاقة العاملي الذي 

يعد عصب االقتصاد لجميع دول العامل، إال أن هناك 

التي تواجه عملية «الحارس»  التحديات  العديد من 

التي تستهدف تشكيل تحالف عسكري دويل لتأمني 

املالحة يف هذه املضايق واملمرات املائية املهمة، لعل 

أبرزها:

حيث  العملية،  لهذه  الشديدة  إيران  معارضة   -  1

ترى أنها متثل تهديداً ألمن واستقرار املنطقة، ودعت 

القوى األجنبية إىل ترك مهمة تأمني خطوط املالحة 

لها وغريها من دول املنطقة. حيث قال الرئيس حسن 

الرابع عرش  يف  اإليرانية  الحكومة  اجتامع  يف  روحاين 

ودول  إيران  «مبقدور  إنه   2019 أغسطس  شهر  من 

الخليج األخرى حامية أمن املنطقة، وال توجد حاجة 

األمنية  البحرية  املهمة  رفض  أجنبية»، مكرراً  لقوات 

ليس  املوقف  هذا  أن  ورغم  املنطقة.  يف  األمريكية 

جديداً عىل إيران التي دامئاً ما تكرر أن أمن املنطقة 

مسئولية دولها، إال أن مامرساتها ومواقفها خاصة فيام 

يتعلق مبضيق هرمز تبعث عىل القلق، فالجميع يتذكر 

ترصيحات العديد من املسئولني اإليرانيني منذ بدايات 

تصعيد األزمة مع الواليات املتحدة يف شهر مايو 2019، 

أو  هرمز  مضيق  بإغالق  التهديد  بني  تراوحت  التي 

عرقلة صادرات النفط لدول املنطقة،حيث قال الرئيس 

روحاين، خالل زيارة لسويرسا يف شهر يوليو2019، «أن 

الواليات املتحدة لن تستطيع خفض إيرادات بالده من 

النفط إىل «الصفر» ، بل أنه هدد بأن بالده ستعرقل 

صادرات النفط يف املنطقة حال مضت واشنطن قدماً 

بينام سارع  إيران من تصدير نفطها.  يف سعيها ملنع 

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراين قاسم 

سليامين بالرتحيب مبواقف روحاين ، مبديًا استعداده 

إن  وقال  التنفيذ،  موضع  إىل  التهديدات  تلك  لنقل 

«الحرس الثوري اإليراين مستعد لتطبيق سياسة متنع 

صادرات النفط اإلقليمية حال حظر أمريكا مبيعات 

النفط اإليرانية». ولهذا ال يستبعد املحللون والخرباء 

قيام إيران بعرقلة املبادرة األمريكية الجديدة(الحارس)، 

واللجوء إىل بعض األنشطة التي تهدد حركة املالحة 

عنها،  مسئوليتها  تعلن  أن  دون  هرمز،  مضيق  يف 

وذلك كرسالة تحذير للدول التي ستشارك يف عملية 

«الحارس»، ومن ضمن خياراتها يف هذا السياق زرع 

الزوارق  إىل  واللجوء  املضيق،  يف  البحرية  األلغام 

الحربية الرسيعة التي تستهدف ناقالت النفط، وغريها 

من األساليب التي درجت عىل استخدامها يف عرقلة 

حركة املالحة يف مضيق هرمز.

2 - عدم الثقة يف مدى التزام اإلدارة األمريكية باإلرشاف 
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الشحن  لحركة  األمن  من  إطار  توفري  عىل  بكفاءة 

الخليج، أو استغالل عملية «الحارس» يف  البحري يف 

مساومة الدول املشاركة فيها يف مرحلة الحقة، وهذا 

التي  ترامب  دونالد  الرئيس  ترصيحات  تكشفه  ما 

تتحدث عن عدم أولوية تأمني مضيق هرمز للواليات 

املتحدة، حيث قال يف تغريدات عىل موقع تويرت يف 

الرابع والعرشين من يونيو 2019:» عىل الصني واليابان 

وكافة الدول األخرى، حامية ناقالتها النفطية يف مضيق 

النفط من  باملئة من  تتحصل عىل 91  الصني  هرمز، 

الدول،  من  كثري  وكذلك  باملئة،   62 واليابان  املضيق، 

نحن نحمي ممرات املالحة البحرية يف املنطقة لهذه 

الدول منذ سنوات مقابل ال يشء، والواليات املتحدة 

مل تعد بحاجة إىل الوجود عند مضيق هرمز، بعد أن 

أصبحت أكرب منتج للطاقة يف العامل»، األمر الذي يشري 

بوضوح إىل أن إدارة ترامب تنظر إىل عملية «الحارس» 

من منظور مصلحي يقوم عىل تقاسم األعباء املالية 

والعسكرية للدول املشاركة فيها، ولهذا تتخوف العديد 

من الدول من االنضامم إىل هذه املبادرة.

املشاركة  يف  األوروبية  الدول  من  العديد  تردد   -  3

وأملانيا،  فرنسا  جانب  من  وخاصة  العملية،  هذه  يف 

من  جزءا  تشكل  رمبا  العملية  هذه  بأن  العتقادهام 

اسرتاتيجية «الضغط األقىص» التي تتبناها إدارة الرئيس 

األمرييك ضد إيران بعد انسحابها من االتفاق النووي 

التفاوض  إىل  لدفعها  العام 2018،  من  مايو  شهر  يف 

حول اتفاق نووي جديد، يف حني تقود باريس وبرلني 

الجهود الدبلوماسية الرامية إىل الحفاظ عىل االتفاق 

النووي. ولعل هذا يفرس املوقف املتحفظ الذي تتبناه 

هايكو  أعلن  حيث  «الحارس»،  عملية  من  الدولتان 

ماس  وزير الخارجية األملاين، يف الخامس من أغسطس 

التي  البحرية  املهمة  تشارك يف  «لن  بالده  أن   2019

طرحتها وتُخطط لها الواليات املتحدة»، فيام أملحت 

معارضتها  إىل  مشرية  النهج،  ذات  اتباعها  إىل  فرنسا 

حملة «الضغط القصوى» عىل إيران،  وتفضل بدالً عن 

عملية «الحارس» تشكيل قوة بحرية أوروبية مشرتكة 

بغرض تأمني حركة املالحة يف الخليج العريب ومضيق 

باب املندب، مبشاركة دول أوروبية وحلفاء يف املنطقة 

العربية ومنطقة الخليج تكون تحت قيادة بريطانيا، 

وتعمل وفق برنامج «املناوبة» أي يتم توزيع القطع 

البحرية عىل طول املمر املالحي يف شكل متركزات ثابتة 

عند مداخل ومخارج مضيقي «هرمز وباب املندب» 

الكربى  البحرية  للقطع  موكلة  املهمة  هذه  وتكون 

«البوارج وحامالت الطائرات».

4 - مشاركة إرسائيل يف عملية ”الحارس“ قد تجعل 

العديد من دول املنطقة ترتدد يف االنضامم إليها، خاصة 

بالنظر ملا يثريه التعاون مع تل أبيب من مخاوف لدى 

شعوب املنطقة.وقد كشف وزير الخارجية اإلرسائييل 

أن  أغسطس2019   من  السادس  يف  كاتس  يرسائيل 

تحالف  لتشكيل  الدولية  املباحثات  يف  تشارك  بالده 

خالل  من  املتحدة  الواليات  بقيادة  دويل  عسكري 

ما  مع  تتناسب  أخرى  استخباراتية وجوانب  جوانب 

ويعتقد  الشأن،  هذا  يف  قدرات  من  إرسائيل  متتلكه 

يف  إسرتاتيجية  مصلحة  إلرسائيل  أن  كاتس  يرسائيل 

ضامن أمن املالحة البحرية يف منطقة الخليج العريب 

الرامية  اإلرسائيلية  السياسات  إطار  يف  تندرج  والتي 

وهذه  املنطقة.  لدول  اإليرانية  التهديدات  لكبح 

املشاركة املحتملة إلرسائيل يف عملية ”الحارس“ أثارت 

ردود فعل غاضبة لدى بعض دول املنطقة، من بينها 

العراق، حيث أعلن  وزير الخارجية العراقي، محمد 

بالده  رفض  أغسطس2019  شهر  يف  الحكيم،  عيل 

مشاركة إرسائيل يف أي تحالف بحري تحشده الواليات 

املتحدة لتأمني املالحة البحرية يف الخليج، مشدًدا عىل 

تأمني  عىل  قادرة  مجتمعة  العريب  الخليج  ”دول  أن 

مرور السفن يف الخليج“، متبنياً يف ذلك نفس الرؤية 

اإليرانية.   

5 - أن عملية تشكيل تحالف عسكري دويل لتأمني 

قد  املندب  وباب  هرمز  مضيقي  يف  املالحة  حركة 

طبيعة  عىل  االتفاق  يتم  حتى  أطول،  وقتاً  تستغرق 

التزامات الدول املشاركة فيه، وكيفية تقاسم األعباء، 

املختلفة،  مبهامه  للقيام  الالزمة  واملالية،  العسكرية 

البحرية  القوة  خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار أن 

السفن  قوافل  بحامية  تكليفها  املفرتض   ، الدولية 

التجارية وناقالت النفط املارة قرب السواحل اإليرانية 

أو عرب مضيقي هرمز وباب املندب، تحتاج إىل املزيد 

من القطع البحرية وقدرات الرصد واملراقبة البحرية 

وكاسحات  القتالية  القدرات  إىل  باإلضافة  والجوية 

األلغام البحرية وغريها، وهي جوانب فنية ولوجستية 

مل يتم التوافق حولها بعد.

رغم التحديات التي تواجه عملية «الحارس»، إال أنها 

مضيقي  يف  املالحة  حركة  لتأمني  مهمة  مبادرة  تظل 

هرمز وباب املندب، خاصة مع استمرار استهداف إيران 

لناقالت النفط كام حدث خالل األشهر الثالثة املاضية، 

وتهديداتها املتواصلة بإغالق مضيق هرمز، وهو األمر 

الخطورة ليس فقط لشعوب  بالغ  الذي ميثل تحدياً 

، فأي  العامل أجمع  العريب، بل لشعوب  الخليج  دول 

تهديد لحركة املالحة هو تهديد مبارش ألمن الطاقة، 

الذي يعد عصب االقتصاد العاملي، ولهذا فإن التعامل 

مع قضية تأمني حركة املالحة يف مضيقي هرمز وباب 

املندب، وغريها من املضايق واملمرات املائية املهمة، 

ينبغي أن تكون مسئولية املجتمع الدويل بأرسه، طاملا 

أنها ترتبط بأمن وتنمية دول املنطقة والعامل أجمع.
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تكلفة  خفض  هي  األولوية  للسيارات،  بالنسبة 

مع  املنافسة  عىل  قادرة  لجعلها  الوقود  خلية 

نطاق  يف  بالبطاريات  تعمل  التي  السيارات 

يجعلها  بحيث  كم   500 إىل   400 من  القيادة 

جذابة للمستهلكني. وميكن استخدام الهيدروجني 

لتشغيل  املثال،  سبيل  عىل  للديزل،  كبديل 

القطارات حيث متتلك أملانيا وحدها حوايل 4000 

للشاحنات  بالنسبة  بالديزل.  تعمل  قطار  سيارة 

الهيدروجني،  تسليم  تكلفة  خفض  هو  التحدي 

أما يف الشحن والطريان فتظل خياراتهم محدودة 

االنتاج  كلفة  وتظل  الكربون  املنخفض  للوقود 

النفط.  عىل  القائم  بالوقود  مقارنة  مرتفعة 

استخدام  فهو  األجل  قريبة  للفرص  بالنسبة  أما 

الغاز  شبكات  طريق  عن  املباين  يف  الهيدروجني 

الطبيعي املوجود أساساً بغرض التدفئة. 

قد  األخرى  النظيفة  الطاقة  تكنولوجيا  فرص 

الكهرباء،  توليد  يف  مؤخراً  كبري  بشكل  تحسنت 

ويعترب مستقبل الهيدروجني يف هذا املجال كبري 

واالقتصادية  التقنية  التحديات  عىل  تغلب  إذا 

مقارنة باملنافسني اآلخرين.

ذكرنا مسبقاً أنه حتى اآلن يعترب الغاز الطبيعي 

وذلك  الهيدروجني  النتاج  الرئييس  املصدر  هو 

مكلفاً  زال  ما  أخرى  مصادر  من  انتاجه  ألن 

السنوي  االنتاج  أرباع  ثالثة  حوايل  يشكل  حيث 

العاملي املخصص للهيدروجني. يف الوقت الحارض، 

األمرييك  الهيدروجني  من  باملائة   95 إنتاج  يتم 

العرش  السنوات  مدى  وعىل  الطبيعي  الغاز  من 

أنواع  تظل  أن  املرجح  من  املقبلة،  العرشين  أو 

القتصاد  األساسية  املادة  هي  األحفوري  الوقود 

الهيدروجني.  أي أننا ال نستطيع أن نؤكد يف هذه 

الحالة عالقة الهيدروجني باملصادر املتجددة ألنه 

أغلب انتاجه قائم عىل مصادر غري متجددة حتى 

اآلن! أي أننا مل نتغلب عىل مشكلة التلوث وإمنا 

نتحايل عليها بطريقة غري مبارشة بعدم السامح 

لها باالنتشار يف كل مكان.

تعمل  التي  السيارات  املثال  سبيل  فعىل 

أو  دفيئة  غازات  عنها  تصدر  ال  بالهيدروجني 

ينتج  حيث  االحرتاق  أثناء  امللوثات  من  غريها 

الهيدروجني بخار املاء فقط عكس احرتاق النفط 

أكسيد  ثاين  مثل  غازات  إطالق  يسبب  الذي 

الجوي.  الغالف  يف  النيرتوز  وأكسيد  الكربون 

من ناحية الكفاءة، وقود الهيدروجني فعال جداً 

مقارنة  الطاقة  من  املزيد  استخراج  يتم  حيث 

 5 أن  حيث  األخرى  املتجددة  الطاقة  بتقنيات 

كيلوغرام من وقود الهيدروجني بإمكانها أن متكن 

السيارة من أن تقطع 500 كيلومرت دون انبعاثات 

شحنها  مدة  أن  إىل  باالضافة  املاء.  باستثناء 

بالوقود يستغرق 5 دقائق فقط بخالف السيارات 

تحتاج  التي  بالبطاريات  تعمل  التي  الكهربائية 

حوايل الساعة أو أكرث للشحن، ولكن عند مقارنته 

يعترب  األخري  احرتاق  فمعدل  األحفوري  بالوقود 

مرتفع وقادر عىل إطالق كمية هائلة من الطاقة. 

ومن ناحية التكلفة الهيدروجني يعترب غايل الثمن 

حالياً ألنه من الصعب توليده ومعالجته وتخزينه 

األقل تكلفة. وهذا مل  بالوقود األحفوري  مقارنة 

مينع إمرباطور النفط أرامكو السعودية، أن تقوم 

السيارت  لتزويد  تجريبية  محطة  أول  بتدشني 

الهيدروكربونات  من  املشتق  الهيدروجني  بوقود 

يف اململكة متاشيا مع اجامع الوسط الدويل وتقرير 

من  الهيدروجني  بفوائد  للطاقة  الدولية  الوكالة 

وتوفري  الكربونية  االنبعاثات  من  الحد  ضمنها 

مصادر طاقة عملية ومستدامة للمستقبل.

أخرياً وليس آخراً، يعد الوقود األحفوري املصدر 

يجب  ولكن  الحايل.  الوقت  يف  للطاقة  الرئييس 

أن نضع يف الحسبان أن احتياطيات هذا الوقود 

الوقود  استخدامات  أن  تدريجياً. صحيح  ستنفد 

الهيدروجني تعترب تجريبية يف الوقت الحايل، إال 

أنه يتمتع بإمكانات كبرية للمستقبل تؤهله ألن 

وغري  وآمنة  نظيفة  لطاقة  األول  املرشح  يكون 

مكلفة مستقبالً .

(2)

 .  :
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من  نوعاً  الصدد  وايلد يف هذا  قاله  ما  اعتبار  ميكن 

األدباء  أقوال  من  الكثري  بها  يتسم  التي  املبالغة 

البحوث  معظم  فإن  ذلك  مع  لكن  واملرسحيني، 

وسائل  تأثريات  رصد  يف  اجتهدت  التي  والدراسات 

حوله،  يحدث  ملا  وإدراكه  الجمهور  وعي  يف  اإلعالم 

ذهبت إىل أن هذه التأثريات ميكن أن تكون حاسمة.

وجود  عىل  املتخصصون  والخرباء  الباحثون  ويتفق 

تأثري كبري ومتزايد للمحتوى املقدم عرب وسائل اإلعالم 

املختلفة يف األفراد واملجتمعات واملؤسسات والدول؛ 

لوسائل  الكبري  االنتشار  مع  حدته  زادت  أمر  وهو 

أعداد  يف  املطرد  واالرتفاع  االجتامعي،  التواصل 

مستخدميها.

تنشأ  كبرية  مخاطر  فإن  املؤكد،  التأثري  هذا  ومبوازاة 

عن إساءة استخدام الوسائط اإلعالمية، وعدم الوعي 

مخاطر  معها، وهي  والتعامل  لها  التعرض  بأساليب 

والنفسية،  واألمنية،  املعرفية،  املجاالت  عىل  تتوزع 

واالجتامعية، واالقتصادية، والسياسية، وغريها.

مهارات  تعزيز  ألهمية  الدويل  املجتمع  التفت  لقد 

واضح  بشكل  اإلعالم  وسائل  مع  التعاطي  يف  األفراد 

اعتباراً من ستينيات القرن الفائت، كام أبدت األمم 

املتحدة، من خالل منظمة ”اليونسكو“ اهتامماً كبرياً 

مبفهوم ”الرتبية اإلعالمية“ Media Literacy؛ بوصفه 

املفهوم األقدر عىل تحسني قدرات استخدام وسائل 

اإلعالم وفق معايري وأسس رشيدة.

” (1900 - 1854)
.“ .  :

21  « »



81

درجة  زادت  والعرشين،  الحادي  القرن  مطلع  ومع 

مع  الجمهور  بها  يتفاعل  التي  باألساليب  االهتامم 

ومطردة  جادة  محاوالت  وظهرت  اإلعالم،  وسائل 

لتحسني هذه األساليب، بالشكل الذي يحد من آثارها 

الضارة ويعزز فوائدها املرغوبة.

برز مفهوم ”الرتبية اإلعالمية“ باعتباره طريقة مثىل 

الدولية  املنظامت  قبل  من  منظمة  جهود  إلحداث 

ومؤسسات  املدين  املجتمع  وهيئات  والحكومات 

التنشئة والتعليم والثقافة والهيئات اإلعالمية، بهدف 

املقدم  املحتوى  الجمهور مع  أساليب تعاطي  ترقية 

عرب وسائل اإلعالم، بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة 

البيئة اإلعالمية التفاعلية الراهنة.

ويف هذا اإلطار، توضح ”اليونسكو“ مفهوم 

”الرتبية اإلعالمية“ عىل النحو التايل: 

كبرياً  تزايداً  العامل  حول  الناس  ”شهد 

عىل  والقدرة  املعلومة  إىل  الوصول  يف 

االتصال. وبينام يعاين البعض من ندرة 

املعلومات، يجد البعض اآلخر أنفسهم 

املطبوع،  للمحتوى  هائل  تدفق  وسط 

(الرتبية  وتشمل  والرقمي.  واإلذاعي 

من  مجموعة  واملعلوماتية  اإلعالمية) 

واملحتوى  املعلومات  عن  للبحث  القدرات 

واستخدامها  ناقدة،  بعني  وتقييمهام  اإلعالمي، 

واملساهمة فيهام بحكمة، ومعرفة حقوق الفرد عىل 

اإلنرتنت، وفهم كيفية مواجهة خطاب الكراهية عىل 

القضايا األخالقية  اإللكرتوين، وفهم  والتنمر  اإلنرتنت 

واستخدامها،  املعلومات  إىل  بالوصول  املرتبطة 

واملشاركة يف اإلعالم وتقنيات املعلومات واالتصاالت 

لتعزيز املساواة، وحرية التعبري، والحوار بني الثقافات 

واألديان، والسالم، الخ.

التي  لألسئلة  إجابات  اإلعالمية)  (الرتبية  وتقدم 

نطرحها عىل أنفسنا يف وقٍت ما. كيف ميكننا الوصول 

ناقدة،  بعني  وتقييمه  عنه،  والبحث  املحتوى،  إىل 

اإلنرتنت  عىل  بحكمة  فيه  واملساهمة  واستخدامه، 

وبعيداً عنها؟ 

يتصل  فيام  األرض  وعىل  االنرتنت  عىل  حقوقنا  ما 

املرتبطة  األخالقية  القضايا  ما  اإلعالمي؟  باملحتوى 

ميكننا  كيف  واستخدامها؟  املعلومات  إىل  بالوصول 

واالتصاالت  املعلومات  وتقنيات  اإلعالم  يف  املشاركة 

واألديان،  الثقافات  بني  والحوار  املساواة،  لتعزيز 

والسالم، وحرية التعبري والوصول إىل املعلومات؟

إن (الرتبية اإلعالمية) تقدم إجابات عن هذه األسئلة 

التدريب،  القدرات، مثل ورش  من خالل موارد بناء 

وإعداد األدلة والكتيبات، وتطوير املناهج الدراسية، 

والقواعد اإلرشادية للسياسات وتقييم أطر العمل“.

ومن بني التعريفات املهمة لـ ”الرتبية اإلعالمية“ أيضاً 

التعريف الذي صدر ضمن توصيات مؤمتر فيينا عام 

1999، الذي ُعقد تحت رعاية منظمة األمم املتحدة، 

وجاء فيه: ”الرتبية اإلعالمية: تختص يف التعامل مع 

كل وسائل اإلعالم االتصايل، وتشمل الكلامت والرسوم 

التي  واملتحركة  الساكنة  والصور  والصوت  املطبوعة 

يتم تقدميها عن طريق أي نوع من أنواع التقنيات. 

كام مُتّكن أفراد املجتمع من الوصول إىل فهم لوسائل 

اإلعالم االتصالية التي تُستخدم يف مجتمعهم والطريقة 

الوسائل، ومن ثم متكنهم من  بها هذه  التي تعمل 

اكتساب املهارات يف استخدام وسائل اإلعالم للتفاهم 

مع اآلخرين“.

 Center for Media “يقول ”مركز الرتبية اإلعالمية

أمرييك  بحوث  مركز  وهو   ،(Literacy (CMI

”املهم  إن  اإلعالمية“،  ”الرتبية  مجال  يف  متخصص 

أن نفهم أن محو األمية اإلعالمية ال يتعلق بحامية 

لكنه  فقط،  فيها  املرغوب  غري  الرسائل  من  األطفال 

مفهوم شامل وعريض يتعلق بتحسني قدرات أفراد 

الجمهور كافة. 

العائالت  يحث  النقاد  بعض  أن  من  الرغم  وعىل 

عىل إيقاف تشغيل التلفزيون فقط باعتبار أن ذلك 

حالً ناجعاً ملشكالت التعرض إىل وسائل اإلعالم، فإن 

أجوائنا  يف  متأصلة  اإلعالم  وسائل  أن  هي  الحقيقة 

بإيقاف تشغيل  إذا قمت  أنه حتى  لدرجة  الثقافية 

الوسائل، فإن تفادي آثارها الضارة لن يتحقق،  تلك 

كام أن حرمان الجمهور من فوائد التعرض لها يبقى 

عمالً غري مفهوم أو مقبول. اإلعالم مل يعد يؤثر فقط 

يف ثقافتنا، بل بات هو ثقافتنا.

لذلك، فإن محو األمية اإلعالمية يتعلق مبساعدة أفراد 

وملمني  وناقدين  أكفاء  يصبحوا  أن  عىل  الجمهور 

بالقراءة والكتابة يف جميع أشكال الوسائط حتى 

يسمعونه  أو  يرونه  ما  تفسري  يف  يتحكموا 

بدالً من ترك التفسري املقدم لهم من خالل 

فاعلني وأصحاب مصالح يتحكم فيهم.

ال  اإلعالم  مجال  يف  متمرًّسا  تصبح  أن 

اإلحصاءات  أو  الحقائق  حفظ  يعني 

املتعلقة بالوسائط، بل يعني تعلم كيفية 

طرح األسئلة الصحيحة حول ما تشاهده 

أو تقرأه أو تستمع إليه. 

مجال  يف  الباحث  ماسرتمان،  لني  وبحسب 

تدريس (الرتبية اإلعالمية)، فإن هذه العملية 

ميكن أن تُسمى بـ (تعزيز مهارات الحكم الذايت 

النقدي) أو تطوير القدرة عىل تفكري الجمهور بنفسه 

لنفسه.

أن  للفرد  األساسية، ال ميكن  القدرة  ومن دون هذه 

يف  املواطنة  ميارس  أو  كإنسان  كاملة  بكرامة  يتمتع 

مجتمع دميقراطي، حيث يكون املواطن هو املعني 

بفهم ما يدور حوله والحكم عليه“.

“ ”

تكتسب ”الرتبية اإلعالمية“ أهمية كبرية لكونها تعزز 

الوعي، عرب جهودها  تكوين  أولها  مهمة؛  أطر  ثالثة 

الرسائل  الجمهور  بها  يفهم  التي  الوسائل  تعزيز  يف 

الحوار،  ثقافة  تطوير  وثانيها  ويحللها،  اإلعالمية 

الجمهور  ألفراد  تقدمها  التي  املساعدات  خالل  من 

ليصبحوا قادرين عىل فهم اآلخر، وقبوله، وإدارة حوار 

مسؤول وإيجايب معه، وثالثها التفاعل مع املستجدات، 

عرب قدرتها عىل إحداث تغيري نوعي يف طريقة فهم 

بينها، واالختيار  الجمهور لوسائل اإلعالم، والتباينات 
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السليم للوسائط األفضل.

من  اإلعالمية“ جملة  ”الرتبية  تقدم  اإلطار  ويف هذا 

الجمهور؛  قدرات  تطوير  يف  تصب  التي  األساليب 

ومنها:

 - التعرف إىل مصادر النصوص واألفالم واملشاهد التي 

يتعرض لها أفراد الجمهور.

واالجتامعية  السياسية  األهداف  إىل  التعرف   -

والثقافية والتجارية والرتفيهية التي تقف وراء هذه 

الرسائل وتتحكم يف تشكيلها.

خالله  من  تُقدم  الذي  السياق  فهم  عىل  القدرة   -

الرسائل.

واالنطباعات  اآلراء  وتكوين  التحليل  عىل  القدرة   -

املستندة إىل أدلة.

التي  والقيم  املقدمة،  الرسائل  فهم  عىل  القدرة   -

تحملها، وتفسريها، وتعليلها.

املرغوب  اإلعالم  وسائل  إىل  الوصول  عىل  القدرة   -

التعرض لها، مبا يشمله هذا من فهم الحق يف استقاء 

املعلومات والتعرض لوسائل اإلعالم، واملطالبة به عند 

الحاجة.

- القدرة عىل االختيار املناسب لوسائل اإلعالم، وفقاً 

ملعرفة حقيقية مبدى التزاماتها املهنية واألخالقية.

بالقدر  تتحىل  إعالمية،  إنتاج مضامني  القدرة عىل   -

بغرض  واملشاركة،  والتفاهم  اإليجابية  من  املناسب 

بروز  مع  سليم، خصوصاً  ومعريف  ثقايف  حوار  إقامة 

مفهوم ”املواطن الصحفي“، وانتشار وسائط التواصل 

االجتامعي، التي عززت امليل إلنتاج املضامني بواسطة 

تجد  أن  ميكن  للبث  منصات  ومنحتهم  الهواة، 

اإلعالم  عليه منصات  ما تحصل  يضارع  وتأثرياً  نفاذاً 

التقليدية.

“ ”

 ليك تنجح جهود ”الرتبية اإلعالمية“ يف إدراك مراميها 

يف أي مجتمع، فإنها مطالبة بأن تخصص موارد وأن 

تقيم أنشطة تستهدف عدداً من مجاالت العمل عىل 

النحو التايل:

أوالً: القدرات والعمليات العقلية
يتعني عىل الجهود املعنية بإحداث ”الرتبية اإلعالمية“ 

أن تتوزع عىل عدد من األنشطة؛ مثل الكتب، واألدلة 

والفيديوهات  واملحارضات،  والندوات،  التعليمية، 

التدريب  وورش  السمعية،  والنصوص  التعليمية، 

املدارس  يف  النظامية  الدراسة  ومساقات  العمومية، 

املتخصصة  التدريبية  والورش  واملعاهد،  والكليات 

الثقافية  واملراكز  واألندية  والهيئات  املؤسسات  يف 

والدينية والفنية.

مستوى  يف  األول  عملها  مجال  يرتكز  أن  ويجب 

الخاص  املستوى  وهو  العقلية،  والعمليات  القدرات 

”الرتبية  وأدبيات  بورش  املستهدفني  قدرة  بتعزيز 

اإلعالمية“ عىل اإلدراك العقيل لفكرة اإلعالم، بوصفه 

تنقل رسائل من مصدر إىل مستقبل، وهي  صناعة، 

رسائل تحمل مضامني وقيامً، وتستهدف إحداث أثر 

معني، يف سياق معني.

يتضمن ذلك رضورة تعزيز الفهم بخصوص عدم فصل 

الرسالة عن املصدر، وإدراك طبيعة املصدر وأهدافه 

املفرتضة، وفصل الرأي عن الخرب، والقدرة عىل تقيص 

األدلة واألسانيد، والتحقق من اإلثبات.

ثانياً: املجال الوجداين
وجدانياً،  التلقي  سوية  بتعزيز  املجال  هذا  ويختص 

واالختيار املدروس للوسائط والرسائل التي تتسق مع 

الحالة الوجدانية، مبا يشمله هذا من طريقة التعرض، 

الحقوق  وإعالء  اإلعالمي،  للمحتوى  التعرض  ومدة 

التي يجب أن يتمتع بها جمهور وسائل اإلعالم، فيام 

يخص اختيار املحتوى املناسب للسن، والذي ال يلحق 

األضعف  مثل  الجمهور  من  معينة  بأمناط  الرضر 

واألصغر سناً والذين يندرجون ضمن فئات أصحاب 

االحتياجات الخاصة.

ثالثاً: املجال السلويك
يجب أن تعزز جهود ”الرتبية اإلعالمية“ قدرة الجمهور 

عىل فهم العالقة بني الرسائل اإلعالمية املقدمة عرب 

ويجب  املرغوب،  السلوك  وأنواع  املختلفة  الوسائط 

الرسائل يف  لبعض  الكبرية  التأثري  إدراك طبيعة  أيضاً 

واألكرث  األضعف  الفئات  وخصوصاً  الجمهور،  سلوك 

حاجة للحامية.

مجتمع  لكل  ماسة  حاجة  اإلعالمية“  ”الرتبية  باتت 

اإلعالم،  لوسائل  والحاسم  الكبري  التأثري  يدرك  رشيد 

ويسعى لرتقية أساليب التعاطي معها، وتعزيز قدرات 

املضامني  وإنتاج  وإدراكها،  رسائلها  فهم  عىل  أبنائه 

وإدارة  وبناء،  وإيجايب  مسؤول  بشكل  اإلعالمية 

املشاركة  مفاهيم  تكرس  إيجابية  تفاعلية  حوارات 

والحوار وقبول اآلخر.
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أفراد  مؤثرة يف  كقوة  االعالم  لتطور  التاريخي  واملسار 

الصيغ  ذات  ورسائله  املتعددة  -بأدواته  املجتمع 

تلقي  وضع  من  (املتلقي)  نقل  يف  ساهم  املتنوعة- 

التي  االتصالية  الرسائل  اختيار  إىل  االتصالية  الرسائل 

يتعرض لها وهو ما يسمى بـ (االختيار املعريف)، وهذا 

يعني أنه كلام تطورت وسائل االعالم تطورت معها سبل 

االتصال اإلنساين وأعيد تشكيل االعالم كقوة مؤثرة من 

جديد، وهو األمر الذي نراه اآلن يف أبسط صوره عند 

أي تحديث ألي تطبيق أو شبكة تواصل اجتامعي وما 

خاص  بشكل  املستخدم  عىل  تأثري  من  ذلك  يصاحب 

وتطور قوة تلك التطبيقات والشبكات بشكل عام.

النصية،  الرسائل  الفيديو،  مقاطع  األخبار،  نرشات 

لنا  ينقل  وسيط  كل  االجتامعي،  التواصل  شبكات 

معلومة، والحوارات التي ندخلها مع من حولنا جميعها 

كفيلة بأن تجعل يومنا ميلء بالتفاصيل التي تختلف يف 

نوعها وكمها حسب الطرف اآلخر الذي يشاركنا إياها!  

فمنا  املعلومات،  تلك  لكل  معالجتنا  وتختلف طريقة 

من يقف عند كل تفصيل ليفهم رمبا! منا يحلل ويدقق 

ويربط أحداث قد ال تكون مرتابطة يف الحقيقة، منا من 

يغفل بعض التفاصيل، ومنا من ال يكرتث لجلها! 

لكن كم واحد منا فكر يف تصنيفها من حيث أهميتها 

بالنسبة له! حتى يغربل التفاصيل الغري مهمة وال يجعل 

لها حيزا يشغل تفكريه ويؤرق يومه ورمبا عمره!  صحيح 

إىل آخر،  التفاصيل قد تختلف من شخص  أهمية  إن 

لكننا نشرتك يف إبقاء التفاصيل عالقة يف أذهاننا شاغلة 

لتفكرينا خصوصا إذا ما كانت متسنا بشكل مبارش أو لها 

عالقة ملن هم حولنا. 

والتعرض  املعلومات  مصادر  اختيار  اختيارنا،  إذن هو 

لها والتأثر بها والتفكري بكل تفاصيلها، ولألسف أغلب 

عن  والروايات  القصص  رسد  يف  للدراما  متيل  املصادر 

تكوين  عىل  قدرتها  يف  جميعها  وتتشارك  األشخاص 

املشاعر السلبية والنظرة السوداوية للحياة! وتتنافس 

!

 . :

 -

فيام بينها يف نقل كل ما قد يعكر صفو يومك ومزاجك!

خالصة القول، حياتنا مليئة بضجيج األحداث التي منر 

ألننا  األحداث  هذه  تحيك  التي  التفاصيل  وبكل  بها 

نعرض أنفسنا وباختيارنا ملصادر تلك التفاصيل وأولها 

هواتفنا التي نحملها معنا دامئا والزاخرة مبصادر الغث 

األطالل  عىل  البكاء  تهوى  شعوب  وألننا  والسمني، 

أكرث  أنفسنا  نغرق  بل  يومنا  يف  به  منر  مبا  نكتفي  ال 

بتفاصيل أحداث املايض وكذلك تخيل تفاصيل املستقبل 

بسيناريوهات ال تخلو من الدراما، مبنية يف حبكتها عىل 

السعيدة!  األحداث  وليست  الحزينة  املايض  أحداث 

عن  –رمبا-  بحثا  (الحايل)  الواقع  من  هروبا  ذلك  كل 

تفاصيل تكون يف جوانبها اإليجابية التي تعني من بعد 

تفاصيل  يف  وامليض  الحياة  مواصلة  عىل  سبحانه  الله 

أغلبها  يكن  مل  إن  منها  الكثري  الحقيقة  ويف  جديدة... 

تفاصيل غري مهمة!

السطر األخري...

 يقول الحكامء: «لله عىل الناس نعمتان ال تطيب من 

دونهام الحياة، وال يهنأ بغريهام عيش: النسيان واألمل!»
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أرى أنَّ َحْسَم الحرِب يف اليمن يأيت عىل قامئِة أوىل 

الحرِب  فإنَْهاُء  املَنِطقة،  تواِجُهها  التي  يات  التََّحدِّ

غاية  يف  أمٌر  وُمناِرصيِه  بالحويثِّ  الهزميِة  بإلحاِق 

من  إالَّ  اليمن  يف  الحرِب  حسُم  ميكُن  وال  األهمية، 

خالِل تأييِد وكسِب القبائل (فهي بالّنسبِة لهم حرٌب 

َمها  قَبليَّة) ولذلك ينبغي أن تَُعزَِّز قّواُت التحالف تَقدُّ

دوماً بالعمِل مع القبائِل التي مُيِكُن أن تلعَب دوراً 

بارزاً يف ُمالَحقِة ُمقاتِيل الحويث.

بجانِب  القبائِل  زُعامء  اسِتقطاِب  عىل  القدرَة  إنَّ 

مصريِ  تحديِد  يف  بالٌغ  أثٌَر  له  سيكوُن  الرشعيِّة 

الحوثيني، وإنَّ إطالَة أَمِد الحرِب هي عمليُة اسِتنزاٍف 

لِكال الطرفني، إالَّ أنَّ الطرَف الذي ينتمي إليِه الحويث 

عَم من إيران، وبالتايل فإنّه ال يلتَِفُت إطالقاً  يتَلّقى الدَّ

إىل خسائرِه مادام أنَّ املدَد يأيت إليِه كلاّم طلَب ذلك 

دوَن أن يكلَِّفُه شيئاً يُذكَُر من الناحيِة املاليّة.

إليها  يعوُد  بحيُث  اإلنفاِق  هذا  يف  تَستَثِمُر  وإيران 

بعد ذلَك بالفائدِة العظيمِة فيام لو أنَّ الحويث هو 

يف  البلقييسِّ  العرِش  كُريسِّ  عىل  وساَد  جلَس  من 

العِرص الحديث، فقد يكوُن لها باٌع طويٌل يف خزائِن 

اليمِن الّنفطيِّة وغريِ النفطيّة، باإلضافِة إىل استثامرِها 

ِمها يف باِب املندب. ملوانئ مينيٍّة هاّمة جّداً وتََحكُّ

ِتها تتطَلَُّب صموداً غرَي عادي  ولذلَك، فإنَّ املْسألَة برُمَّ

القبائِل  وكْسَب  البرشيِة،  الطاقاِت  حشَد  وتْستَلزُِم 

مع  نظاِميّة  ال  نظاميٍّة يف حرٍب  غرَي  لتكوَن جيوشاً 

الحويث.

) :

(

الفارسيّة  األفعى  أحضاِن  يف  العراُق  ترمتي  اليوَم 

غيب، وهذا األمُر يف غايِة  مرًّة بالّرتهيِب، ومرًّة بالرتَّ

يف  املؤثَِّر  القراَر  أصبَح  اإليراينُّ  فالقراُر  الُخطورة؛ 

لُه وال  الذي الحوَل  العراقيِّة  السياسِة  نهايِة مطاِف 

)
» :(
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قّوة تحَت تأثريِ الهيَمَنِة الفارِسيَِّة الراهنِة املتََمثِّلِة يف 

مناِرصي إيراَن مّمن َشطََح بهم التطَرُُّف املَْذَهبيُّ إىل 

أبعِد الُحدود، وجعَل العراَق عربياً يف عامِل الالموجود.

كاَن الجيُش العراقيُّ منتَمياً إىل حزٍب أْوَصَل البالَد إىل 

ما أوصلَُه إليها من تهميِش كلِّ َمْن كاَن غرَي حزيّب، 

و اليَوَم أصبَح للجيِش العراقّي انتامٌء مذهبي، وهذا 

يهّدُد  كبرياً  وتَحّدياً  قصوى  خطورًة  يشّكُل  بدورِِه 

األمَن واالستقراَر اإلقليميَّ يف املنطقة؛ ولذلك فجيُش 

اليوم أسَوأُ يف العراِق من جيِش األمس، هذا الجيُش 

الذي توجهُه قياداُت املليشياِت املتعاطفِة مع إيراَن 

عنَد  تستعملُُه  قد  إيراَن  يََدي  يف  قّوٌة  هو  مذهبيّاً 

الحاَجِة ليقوَم مبا يَُسّمى « الحرب بالوكالة » ِخدَمًة 

للمرِجعيِّة اإليرانيِّة القابعِة يف « قم » أو « طهران ».

كيَف ميكُن أْن تُْنَقَذ العراُق من هذا الوضعِ املَرتّدي، 

إيرانيّاً؟   وليَس  وكيف ميكُن أن يكوَن قرارُها عراقيّاً 

تُنهي  وثيْقة  اسرتاتيجيٍة  ُخطٍَّة  إىل  لَيحتاُج  األمَر  إنَّ 

الوطَن  املتأزِّم وتُعيُد هذا  العراِق من وضِعها  دولَة 

فِّ العريّب. ) إيرانيّاً إىل الصَّ (املَُحاَرصَ

 .  :

) إنها «  (وهي الِعٌب مهمٌّ يف تهديِد األْمِن اإلقليميِّ

قطَُر الَحَمَديْن » التي تلعُب أدواراً غايًة يف الُخطورَة:

يف  ولوجستيّاً  ماديّاً  واإلرهابينَي  اإلرهاِب  دعُم  أّوالً: 

املنِطقة العربيِة بالذات.

ثانياً: إثارُة املواطِن العريبِّ ِضدَّ ُحّكاِمه من خالل « 

الَقطريُّ يف  اإلعالُم  فيُسِهُم  األدِمَغِة  لَِغْسِل   « برامَج 

الرتويِج لها لغاياِت التأثريِ عىل الرأِي العاِم الخليجي 

والعريبِّ عموماً.

مجلِس  ودوِل  التحالِف  دوِل  بنَي  الفنَتِ  خلُق  ثالثاً: 

التعاوِن وكذلك الدوِل العربيّة بنِرش األكاذيب. 

فام فتحُت « جوجل » إالَّ وجدُت خرباً عن السعوديِة 

أو اإلماراِت يُفيُد أنَّ مكيدًة ما تَُدبُّر إّما للكويت وإّما 

لُعامَن بُغيَة مزيٍد من شقِّ الّصفِّ الخليجّي.

اقتصاديـٍة  أضـراٍر  إلحـاِق  عـىل  العمـل  رابعاً: 

التحالـــف،  لـــدوِل  حكوميــٍة  مبؤّسســاٍت 

كالتحريِض عىل موانئ ديب العامليِة وشبكِة موانِئها يف 

العامل. ونرش اإلشاعات حول حوادَث ملطاراِت الدولة 

وطائِراتِها بُغِيَة تخويِف املسافريَن عىل منِت طائراتنا 

ومن خالِل دائرتنا التجاريّة.

دعِم  يف  تركيّا  مع  بالتنسيِق  قَطَر  تتعامُل  خامساً: 

العربيَة  األنِظَمَة  تستهدُف  التي  اإلخوان  جامعاِت 

األمِن  زعزَعِة  بُْغيََة  العوِن؛  أشكاِل  بكلِّ  هم  ومتدُّ

واالستقراِر يف املنِطَقة.

الكتائِب  مَن  «جامعاٍت  قطَر   شّكلْت  سادساً: 



865722019

اإللكرتونيــة» تعمُل علـى تشويـِه ُسمَعـِة اإلماراِت 

مختلَف  وابتكرت  والبحرين،  وِمْرصَ  عوديِة  والسُّ

الوسائِل وتعاونْت مع جامعاِت يهوديٍة ُمتَطَرِّفة، عىل 

استُقِبِل مراٍت عديدًة  الذي  شاكِلِة «إيدي كوهني» 

عىل قنواِت إعالمية وعىل رأِسها قناة الجزيرة.

بنَي  سابعاً: اخرتاقاُت املخابراِت الَقطَريِّة لبعِض املَُقرَّ

يف  املؤثِّريَن  مَن  وبالّذات  الرشعيّة،  قيادِة  من 

وتجنيدهم  اليمني)  (الرئيس  هادي  لدى  القرار 

املتاَجرَة   » تسميَتُُه  ميكُن  ما  وهناَك  العرقَلة،  بغيَة 

عن  مذِهلًة  حقائَق  تكشُف  رمبا  التي   « السياسيّة 

لُسلطَِة  قطريٍة  واخرتاقاٍت  ميَنيني  مسؤولنَي  عالقاِت 

الرئيس عبد ربّه. هذا وتعمُل قطر ـ حسب اعتقادنا 

ـ عىل إفشال جهوِد دوِل التّحالِف يف اتّجاهاٍت ثالثة:

إحباِط  بُْغيََة  عسكري؛  اتّجاٌه  هو  األّول:  االتّجاه 

التّحالف،  قُّواِت  واستنزاِف  العسكريِة  العملياِت 

قراراِت  عىل  السيطرُة  لهام  شخصان  ُذُه  يَُنفِّ وهذا 

عيِة الَعسَكريّة. الرشَّ

االتجاُه  وهذا  االقتصادي)  (االتجاه  الثاين:  االتّجاه 

الحديدة  (ميناء  االقتصاديِة  األموِر  ترِك  يف  يتََمثَُّل 

إىل  تصُل  ال  املصريِ  ُمتَأرِجَحَة  املركزي)  واملرصف  ـ 

ِْعيَّة. سيطَرَِة الرشَّ

تعينُي  وهو  السيايس)  (االتجاُه  الثالث:  االتِّجاه 

 ، َه الَقطَريَّ السفراِء الذيَن يدعموَن ـ سياسيَّاً ـ التوجُّ

ويُصدر من الترصيحاِت ما يُيسء للتّحالف.

 :

تواِجُه املنطقُة تفريَخ جامعاِت حزِب الله يف العديِد 

من دَوِل الخليِج العربية ودَوٍل عربيٍة أيضاً، ويف هذا 

الّصَدِد تزرُع إيراُن طابوراً خامساً يف بلدانِنا العربية 

النفس، وهذا يتطلُّب  ( يف املنطقة) لغاياٍت لها يف 

رصَد شبكاِت حزِب الله ونشاِطها املشبوِه يف ترويِج 

رشاِء  عَرب  مُتارُسُه  الذي  األمواِل  وغسيِل  رات،  املَخدِّ

يف  املنتَِرشِة  والرشِكاِت  املطاعِم  وتأسيِس  العقاراِت 

تَُقلَّْم أظفاُر هذا العميِل  العديِد من الدول، وما مل 

داً لألمِن السيايسِّ  غري وإالّ فإّن أذاُه سيستمرُّ ُمَهدِّ الصَّ

ات. َول العربيِة بالذَّ واألمِن الوطنيِّ يف منظومِة الدُّ

 :

العدالـِة  حــزِب   » حكــِم  ظلِّ  يف  تركيـا  تعتََربُ 

كـــِّي » القاعــدَة العسكريـَة لإلخوان،  والتنميــة الرتُّ

كانت  سواٌء  قوٍة  من  أوتوا  ما  بكلِّ  منها  ينطلقون 

ماّديًّة أو معنوية. وتركيّا هي الحاضنُة األمُّ لتنظيِم 

ويل. اإلخوان الدَّ

يزعموَن  التي  الِخالفِة  بعودِة  أردوغان  تركيّا  تحلُُم 

أنَّ اإلخواَن هم األحقُّ بها، ويروَن يف أردوغاَن أمرياً 

للمؤمنني.

(يؤكُّد معارِضو أردوغان أّن « رجب طيّب أردوغــان 

الذي  ْوَر  الدَّ وأنَّ  إرسائيــل،  لصالــِح  يعمــُل   «

فوىض  اإلخوانيِّة يف  الجامعاِت  زَجَّ  يستَهِدُف  يلعبُُه 

ثَِقلُها  يشكُِّل  قد  عربيِة  أقطاٍر  من  للّنيِْل  تخريبيّة 

ّكاينُّ يف العرشيَن سنًة القادمَة قنابَل موقوتًة ضدَّ  السُّ

إرسائيل، هذِه الدوُل، هي: مُرص، وسوريا، والعراُق، 

بُدَّ  ال  ات  بالذَّ األربَع  الدوَل  هذه  وأنَّ  والسعودية. 

من تقسيمها إىل دويالت. أّما دول الخليــج العريبَّ، 

من   « اقتصادها  « رضَب  سيكوُن  فيهـا  املؤثَِّر  فإنَّ 

فإنَُّه سيُلقي  َخلٌَل  بها  إْن حدَث  التي  البنوك  خالل 

بِظاللِه عىل منوِّ وازدهاِر هذِه البلدان، ويَُعطُِّل تنميَة 

مسريتِها، ويجعلُها«رهينَة املديونياِت البنكية».  فقد 

 »
 «

.
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جاء يف بروتوكوالِت حكامِء صهيون، ما ييل: 

َع الّدوَل عىل االستثامراِت والّصناعاِت  علينا أن نَُشجِّ

أن  فعلينا  نحُن  ا  أمَّ الدوالرات؛  ملياراِت  تُِدرُّ  التي 

نُنِشَئ البنوَك التي تُودَُع فيها هذِه األمواُل حتى إذا 

دخلْت فإنها لن تخرج.

 :

هو  إيران  ماليل  عقلية  عىل  يهيمن  الذي  الهوس 

السيطرة عىل مضيق هرمز وباب املندب، والتوسع 

مبيليشيات  العربية  العواصم  قلب  إىل  الدخول  يف 

مسلحة تستهدف متكني قبضة أزالم إيران يف املنطقة، 

بني  الطائفية  املذهبية  تؤجج  إيران  ستظل  ولذلك 

يكون  أن  معمميها  إيران  وتُحدث  والشيعة  السنة 

السنة،  كراهية  عىل  يحث  خطاباً  الديني  خطابهم 

وتكريس املناسبات وما أكرثها من مناسبات دينية 

لديهم لتصبح فيها أبواق اللعن والشتم والطعن يف 

الوقت  هذا  ويف  العام،  املناخ  مؤججة  السنة،  أهل 

عىل  الخطرية  األفعال  هذه  مثل  إيران  تفعل  الذي 

األمن القومي والعاملي. أطلقت اإلمارات عام 2019م 

العام  ينتهي  قد  ولكن  لها،  شعاراً  للتسامح  عاماً 

الشديدة  الظالمية  ظل  يف  التسامح  أضواء  وتتالىش 

يف  التحدي  يكمن  هنا  من  إيران،  إليها  تدعو  التي 

تاريخ  يف  الضاربة  اإليرانية  للمظلومية  التصدي 

بعمة  اإليراين  للفكر  واملُلبسة  الفارسية  القومية 

لذلك،  وظالميته.  والبصرية  البرص  وعمي  السواد 

بربامج مستمرة  اإليراين هذا  الفكر  مواجهة  ينبغي 

تدعو إىل التسامح الديني واملذهبي حتى يتم إفشال 

مخطط إيران التوسعي يف املنطقة.

 :

إرصار إرسائيل عىل عدم االعرتاف بالدولة الفلسطينية 

رفضاً  ترفض  التي  إرسائيل   – العربية  الكوارث  أم 

والتي  الفلسطينية  بالدولة  االعرتاف  وعلنياً  قاطعاً 

األمريكية  اإلدارة  مع  محمومة  محاولة  تحاول 

يف  مذوبة  الفلسطينية  الدولة  تكون  أن  الجديدة 

الوقت  يف   ، الهاشمية  األردنية  اململكة  مع  اتحاد 

تقل  ال  مخاطر  يف  العربية  املنطقة  سيُدخل  الذي 

بني  حدثت  التي  االقتتالية  األحداث  عن  خطورة 

واألحزاب  اللبنانية  والحكومة  الفلسطينيني  الثوار 

املختلفة يف حرب بريوت – كام أن الهدف من إقناع 

إرسائيل إلدارة ترامب بنقل السفارة إىل القدس هو 

شق الصف العريب، ووضع العرب أمام األمر الواقع. 

وهذا األمر قد ينجم عنه غضب الكثريين من أبناء 

األمة العربية الذين يرون أن فرض األمر الواقع البد 

أن يدفعهم إىل مزيٍد من املواجهة مع اليهود إمياناً 

وإذا  (يشتد)  مواجهته  متت  إذا  اإلسالم  بأن  منهم 

من  مزيٍد  لتقديم  استعداد  عىل  وأنهم  (ميتد)  ترك 

مام  بدولتهم،  العامل  اعرتاف  سبيل  يف  التضحيات 

القطري يف شق  اإلرسائييل  التعاون  أن  فيه  ال شك 

الصف الفلسطيني مبا تقدمه قطر من دعم مادي 

إرسائيل  وجه  يف  املواقف  توحيد  يجعل  لحامس 

يكاد  أمراً  الفلسطينية  بالدولة  االعرتاف  لتحقيق 

يكون مستحيالً.

* التحدي الثامن / العلامنيون

عىل  الخالقة  للفوىض  الداعمة  الجهات  اعتمدت 

األنظمة  (اإلخوان املسلمني) كتنظيم ميكنه إسقاط 

سقوط  ومع  العريب،  بالربيع  يسمى  فيام  العربية 

املخطط  الهدف  تحقيق  اإلخوان يف  األقنعة وفشل 

برز  العريب،  الربيع  الراعية ملرشوع  الجهات  له من 

العلامنيون اآلن يف محاولة منهم أنهم هم الرشيحة 

قادرة عىل (فرض  أن تكون  التي ميكنها  املجتمعية 

املنطقة  يف  أمريكا  تستهدفها  التي  الدميقراطية) 

وهو  السلطة  وتداول  الحريات  نرش  إىل  والرامية 

األمر األهم.

أنشطتهم  توسيع  العلامنيون  اآلن  يحاول  ولذلك 

وسيطرتهم عىل وسائل اإلعالم التي كانت يف السابق 

يسيطر عليها اإلخوان املسلمون الذين حركوا الشارع 

العريب يف مواجهة األنظمة العربية؛ إن شعار التنوير 

الذي يستخدمونه اليوم سبقهم إليه تنظيم الحمدين 

عقب سقوط اإلخوان، فنجد أن فلسفة التنوير كتاب 

فاز بجائزة الشيخ حمد بن خليفة للرتجمة، حيث 

السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  أصدر 

التنوير»  «فلسفة  كتاب  بشارة  عزمي  يرأسه  الذي 

عن  مرتجامً  كسرير  إرنست  األملاين  للفيلسوف 

األملانية؛ ولهذا قال العلامنيون لقد بدأ عرص التنوير؛ 

املنطقة  يف  أهداف  من  للعلامنيني  ما  يعلم  وكلنا 

الخليجية بالذات. 
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نهجها  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تنطلق 

ة  لتفكيك الفكر املتطرف من منطلقات أساسية عدَّ

لعل أهمها:

وأحد  لإلرهاب،  مقدمة  هو  املتطرف  الفكر  أن   

املتشدد  الفكر  أصحاب  يكون  حيث  أسبابه؛  أهم 

أو املتطرف هم األكرث استعداداً للتحول إىل مامرسة 

العنف دفاعاً عن الفكر الذي يؤمنون به، خاصة إذا 

التنظيامت  جانب  من  للتجنيد  ملحاوالت  تعرضوا 

عىل  أسايس  بشكل  بدورها  تركز  التي  اإلرهابية، 

املتطرفني فكرياً يف عمليات التجنيد التي تقوم بها. 

ومن هنا؛ فإن مكافحة الفكر املتطرف تقع يف صميم 

استباقياً يف  املواجهة الشاملة لإلرهاب، ومتثل نهجاً 

التصدي للخطر اإلرهايب.

الفكر املتطرف هو املصدر األسايس للرصاعات   أن 

الدينية واملذهبية والطائفية يف املجتمعات املختلفة؛ 

تكفريه،  وأحياناً  ورفضه؛  اآلخر  نبذ  عىل  يقوم  ألنه 

أو حتى  به،  إهدار دمه، وتسويغ اإلرضار  ثم  ومن 

قتله. وهذا هو الذي يقود إىل تفكيك املجتمعات، 

ودفعها إىل االحرتاب األهيلِّ عىل املستوى الداخيل. 

ي نزعات رصاع  وعىل املستوى الخارجي، يخلق ويغذِّ

الحضارات والثقافات واألديان؛ ما يهدد التعايش بني 

البرش عىل املستوى العاملي، ويزيد من أسباب التوتر 

واالحتقان يف العامل.

رصاعات  من  إليه  يقود  املتطرف-مبا  الفكر  يَُعدُّ 

وتوترات واحتقانات يف املجتمع-أحد أخطر معوِّقات 

التنمية والتقدم؛ ألنه يعوق تعبئة موارد املجتمعات 

من أجل تحقيق طموحاتها يف التقدم والتطور، ومينع 

الوطني حول طموحات وأهداف ومصالح  التوافق 

ثغرات  ويخلق  الجميع،  حولها  يلتف  عليا  وطنية 

أمن  من  للنَّيل  املعادية  القوى  خاللها  من  تتسلل 

املجتمع وتنميته ومصالحه، وتهديد استقراره.

 .

 .  :
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 إن الفكر املتطرف-إضافًة إىل كل ما سبق-ييسء إىل 

ويقدمون  الدين،  يختطفون  املتطرفني  ألن  األديان؛ 

الفكرية  جرامئهم  ويرتكبون  له،  مشوَّهة  تفسريات 

واملادية باسمه. وهذا يف الحقيقة، من أسوأ عمليات 

الدين-أيُّ  االختطاف وأخطرها؛ بالنظر إىل ما ميثله 

دين-من قوة تأثري يف الناس بكل مكان وزمان. وإذا 

كان الرتكيز، خالل املرحلة الحالية، عىل الفكر الديني 

املتطرف لقوى وجامعات تنتمي إىل الدين اإلسالمي؛ 

مقصوراً  ليس  املتطرف  الفكر  من  النوع  هذا  فإن 

عىل دين أو عرق أو منطقة جغرافية بذاتها، وإمنا 

ُوِجد ويوجد يف املجتمعات والديانات كافة بدرجات 

مختلفـة. وقـد تناولـت هـذه القضية-قضية الفكر 

املتطرف والقوى التي تتبناه والخطورة التي ميثلها-

بالتفصيل يف كتايب «الرساب».

نهجهـا  يف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تتبنى 

لتفكيـك الفكـر املتطـرف، مقاربـة شاملة، تقوم عىل 

والثاين  الفكري-الِقيَمي،  الجانب  هو  األول  جانبني: 

يس. هو الجانب العميل-املؤسَّ

فعىل الجانب الفكري-الِقيَمي عملت دولة اإلمارات 

املضادة  القيم  تعزيز  وتعمل عىل  املتحدة  العربية 

التعصب  فيه  يسيطر  الذي  الوقت  ففي  للتطرف؛ 

والغلو واالنغالق ورفض اآلخر عىل الفكر املتطرف، 

أياً كان نوعه أو مصدره، تقوم الدولة بنرش وتعميق 

التسامح  عامدها  مضادة،  قيم  منظومة  وترسيخ 

اآلخر  وقبول  والوسطية  والتعايش  واالعتدال 

واالنفتاح عليه، والنظر إىل التنوع الديني والطائفي 

واملذهبي والعرقي عىل أنه مصدر للتكامل والتعاون 

والرصاع  للصدام  سبباً  وليس  البرش،  بني  والتعارف 

الشيخ  السمو  صاحب  عنه  عربَّ  ما  وهو  واالقتتال؛ 

أبوظبي، نائب  محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، يف رسالته 

قداسة  زيارة  مبناسبة  كله  العامل  إىل  هها  وجَّ التي 

البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة اإلمام األكرب 

الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف فرباير 2019 بقوله: «إن 

للرثاء؛ وليس  ع مصدر  الكون يتسع للجميع، والتنوُّ

سبباً للرصاع أو االقتتال؛ لقد خلَقنا الله متنوِّعني؛ ليك 

يكمل بعضنا بعضاً، ونتعارف ونتعاون من أجل الخري 

والسالم والنامء لنا جميعاً».

وإضافة إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تقدم 

منوذجاً حياً للعامل كله يف التآلف بني أبناء أكرث من 

مئتي جنسية يعيشون عىل أرضها يف تسامح ومحبة 

القيم  هذه  مثل  تكريس  عىل  تعمل  فإنها  ووئام؛ 

جسده  ما  وهو  الدولية؛  الساحة  عىل  وتعميقها 

واإلمام  الفاتيكان  بابا  قداسة  زيارة  خالل  التوقيع، 

األكرب شيخ األزهر الرشيف للدولة، لوثيقة تاريخية 

األخوَّة  «وثيقة  هي  اإلنساين  التاريخ  يف  وفارقة 

اإلنسانية» التي متثل رسالة تعايش وسالم ومحبة بني 

البرش جميعهم خرجت من أرض اإلمارات إىل العامل 

العاملية؛  التسامح  عاصمة  هي  أنها  وأثبتت  كله، 

نرشته صحيفة  الذي  املقال،  يف  ذكرت  فقد  ولذلك 

االتحاد يوم 5 مارس 2019 بعنوان «دولة اإلمارات 

العربية املتحدة عاصمة عاملية للتسامح»، إنه بعد 

الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان واإلمام األكرب 

وما  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  األزهر  شيخ 

متخَّض عنها من نتائج كبرية ملصلحة السالم واألمن 

والتعايش يف العامل؛ فإن القيادة اإلماراتية، وكالً من 

جدارة  بكلِّ  يستحقون  األكرب،  واإلمام  البابا  قداسة 

«جائزة نوبل للسالم».

عىل الجانب العميل-املؤسيس تتحرك دولة اإلمارات 



905722019

العربية املتحدة يف مواجهة الفكر املتطرف من خالل 

مبادرات ومؤسسات تقوم يف األساس عىل التصدي 

عىل  أهمها،  لعل  وتفكيكه،  الفكر  من  النوع  لهذا 

سبيل املثال وليس الحرص، إطالق مؤمتر ديب العاملي 

للسالم يف عام 2010، وإطالق جائزة محمد بن راشد 

 1.5 بقيمة   2011 عام  العاملي  للسالم  مكتوم  آل 

ملكافحة  الدويل  التميز  مركز  وافتتاح  دوالر،  مليون 

عام  «هداية»  باسم  املعروف  العنيف،  التطرف 

الدولية  املؤسسة  يكون  أن  يستهدف  الذي   ،2012

األوىل للتدريب والحوار والتعاون والبحوث يف مجال 

وأشكاله،  مظاهره  بكل  العنيف  التطرف  مكافحة 

وإطالق منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة 

املسلمني»  حكامء  «مجلس  وإنشاء   ،2014 عام 

العامل  والتعايش يف  لم  السِّ تحقيق  إىل  يهدف  الذي 

بشأن  قانون  وإصدار  الطائفية،  ومحاربة  اإلسالمي، 

يقيض   ،2015 عام  يف  والكراهية،  التمييز  مكافحة 

سات  واملقدَّ األديان  ازدراء  أشكال  كل  بتجريم 

ويجرِّم  يحظر  كام  والتكفري،  الكراهية  وخطابات 

أو  العقيدة،  أو  الدين،  أساس  عىل  التمييز  أشكال 

الطائفة، أو املذهب، أو األصل، أو العرق، أو اللون، 

تم   2015 عام  ويف  لذلك.  دة  مشدَّ عقوبات  ويضع 

إطالق مركز «صواب»، بالتعاون مع الواليات املتحدة 

اإللكرتوين؛  للرتاسل  تفاعلية  األمريكية، وهو مبادرة 

تهدف إىل دعم جهود التحالف الدويل يف حربه ضد 

مجلس  اعتمد   2016 عام  ويف  واإلرهاب.  التطرف 

إظهار  بهدف  للتسامح؛  الوطني  الربنامج  الوزراء 

الصورة الحقيقية لالعتدال، واحرتام اآلخر، ونرش قيم 

السالم والتعايش، وتم استحداث وزارة للتسامح ألول 

 ،2016 عام  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  مرة 

للتسامح،  الدويل  املعهد  إنشاء  تم   2017 عام  ويف 

الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  جاء   2019 عام  ويف 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

للتسامح يف تأكيد لإلميان  أن يكون هذا العام عاماً 

الرشيدة  الدولة وقيادتها  قبل  العميق واملطلَق من 

مبوقع التسامح يف نهج مواجهة التطرف واإلرهاب، 

وما يرتبط بهام من رشور ال تقف عند حدود دولة 

أو مجموعة من الدول، وإمنا تستهدف الجميع من 

دون استثناء.

هذه املبادرات هي أمثلة ملا تقوم به دولة اإلمارات 

املتطرِّف،  الفكر  املتحدة يف مجال مكافحة  العربية 

كام أنها ليست نهاية املطاف بالنسبة إليها يف هذا 

يف  اإلمارايت  النهج  سامت  أهم  من  ألن  الخصوص؛ 

الدوام،  عىل  ومتطوِّر  د  متجدِّ نهج  أنه  املجال  هذا 

من منطلق اإلحساس العميق بالخطر الكبري للفكر 

د  املتطرف، ورضورة التحرك الفاعل واملستمر واملتجدِّ

يف مواجهته.
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مع التطور االقتصادي والتكنولوجي العاملي، وتزايد 

البيئة  تالحق  فتئت  ما  التي  الجدية  التهديدات 

وحياة الكائنات الحية عىل األرض، بات استحضار 

 أسلوب تدبري املخاطر واألزمات أمرا رضوريا ال ترفا.

اليوم  عامل  يف  والكوارث  األزمات  حدوث  يعترب 

منذ  الدول  من  الكثري  تنبّهت  وقد  طبيعيا،  أمرا 

األزمات  تدبري  أهمية  إىل  املايض  القرن  منتصف 

الكثري  ملواجهة  والفن،  العلم  بني  تجمع  كتقنية 

القرار  ما تضع صانعي  غالبا  التي  اإلشكاالت  من 

قرارات رسيعة  اتخاذ  تفرض  صعبة،  أوضاع  أمام 

وفعالة، ولذلك توجهت إىل إحداث مراكز علمية 

كمواد  أيضا  أدرجتها  كام  املجال،  بهذا  تختص 

عدد  يف  التعليمية  منظوماتها  ضمن  أساسية 

إىل  أيضا  سعت  بل  والتخصصات،  األقسام  من 

عىل  يقوم  بشكل  األزمات،  تدبري  ثقافة  ترسيخ 

مع  العقالين  التعاطي  يف  نفسه  املواطن  إرشاك 

من  الكثري  وأن  وبخاصة  الصعبة،  املحطات  هذه 

التقارير واإلحصائيات، تفيد أن تداعيات الكوارث 

التويل  التي  املجتمعات  داخل  تتعاظم  واألزمات 

أهمية لهذا املوضوع كجزء من التنشئة االجتامعية 

والربامج التعليمية املختلفة، وعرب وسائل اإلعالم، 

الشأن. املدين يف هذا  املجتمع   وانخراط فعاليات 

بالفجائية  عادة  والكوارث  األزمات  تتميز 

يقوم  ذلك،  مقابل  ويف  والتسارع،  والخطورة 

عىل  منه  كبري  جزء  يف  األزمات  تدبري  أسلوب 

عىل  بناء  والتنبؤ،  والتوقع  الوضع،  يف  التحكم 

ونظم  املعلومات  واستثامر  الوضع  تقييم 

ومدّربة.. محرتفة  وكفاءات  نخب  عرب   االتصال 

مجاالت  يف  بداية  األزمات  إدارة  أسلوب  انتعش 

الطب واالقتصاد واإلدارة، قبل أن ينتقل إىل عدد 

والسياسية  واالجتامعية  البيئية  املجاالت  من 

هو  كام  الكربى،  الدول  بعض  وتقدم  واملالية. 

الشأن بالنسبة لليابان والواليات املتحدة األمريكية 

هذا  يف  متطورة  جد  مناذج  وبريطانيا..،  وأملانيا 

وجمع  االسرتاتيجي  التخطيط  عىل  تقوم  املجال 

املعلومات ضمن بنوك متخصصة، ما يجعلها منها 

عامال مساندا وداعام لخطط التنمية بكل أشكالها 

واملؤسسات  املراكز  إىل  فباإلضافة  وروافدها. 

. :

-
drisslagrini@yahoo.fr

واألزمات  الطوارئ  كل  تواكب  التي  املختصة 

فرص،  إىل  أخطار  من  تحويلها  عىل  وتحرص 

تدعم جهود التنمية، أصبح أيضا من العادي جدا 

القطاعني  مؤسسات  داخل  إدارية  أقسام  وجود 

العام والخاص تعنى بأمور تدبري األزمات كسبيل 

املحدقة  األخطار  ومواجه  الخدمات  لتجويد 

غالبا  التي  املفاجآت  كل  ومواجهة  واالحتامالت، 

االقتصادية  املستويات  عىل  مكلفة  تكون  ما 

والسياسية والنفسية والسياسية والعسكرية.. كام 

نجحت الكثري من هذه الدول يف إرساء نظم تقنية 

وإدارية تقوم عىل اإلنذار املبكر، مع ترسيخ ثقافة 

املجتمع،  أوساط  ويف  املؤسسات  داخل  التأمني 

األزمات.. حدوث  عند  املخاطر  لتقليل   كسبيل 

يحول  أو  مينع  ال  األزمات  تدبري  أسلوب  إن 

تداعياتها،  من  يقلل  ما  بقدر  الكوارث،  وقوع 

صائبة  قرارات  التخاذ  سليمة  أجواء  ويوفّر 

إىل  الصعبة  املحطات  هذه  معها  تتحّول 

ومراجعة  وتقييم  الذات،  لتحصني  مناسبات 

املرتكبة.. األخطاء  من  واالستفادة   األوضاع 

رغم الجهود التي تبذلها بعض الدول العربية يف 

هذا الشأن، فإن واقع الحال يربز أنها غري كافية يف 

عامل متسارع ومعّقد بإشكاالته الداخلية والعابرة 

التنمية،  جهود  عىل  بالسلب  يؤثر  ما  للحدود، 

فالكوارث الطبيعية من أعاصري وسيول وفيضانات 

وزالزل.. التي تحدث يف عدد من دول املنطقة، ما 

واملعدات  األرواح  يف  كربى  خسائر  تخلف  زالت 

األزمات  من  عدد  أن  كام  القصور،  لهذا  نتيجة 

الحني  بني  تقع  التي  والتقنية..  واإلدارية  املالية 

مقارنة  باهظة،  الغالب  يف  كلفتها  تكون  واآلخر، 

املتقدمة.. الدول  داخل  تحدث  التي   مبثيالتها 

عىل  املختلفة..  واملنازعات  األزمات  انتشار  مع 

امتداد خريطة املنطقة العربية، أصبحت الحاجة 

ملّحة أكرث من أي وقت مىض إىل إحداث منظومة 

االعتبار  بعني  تأخذ  األزمات،  لتدبري  عرصية 

وجغرافيا  اجتامعيا  املناطق  هذه  خصوصية 

واسرتاتيجيا.. وتنفتح عىل تجارب دولية رائدة يف 

هذا املجال، بصورة تدعم جهود صانعي القرارات 

يف كسب رهانات التنمية املستدامة.
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MUNGO

 Krauss-Maffei Wegmann رشكة  قامت  وقد 

بإنتاج اآللية MUNGO واستخدمتها ”فرق العمليات 

 Airmobile “الجوية املتنقلة وفرق العمليات الخاصة

 Operations and Special Operations

Divisions، ويصل الوزن اإلجاميل لآللية 5,3 أطنان، 

األمر الذي يجعلها مناسبة متاما للتعامل مع األزمات 

من جانب القوات املجوقلة. ويف غضون خمس دقائق 

متهيدا  تحديثها  أو  املركبة  أسلحة  نزع  ميكن  فقط 

لنقلها جوا عىل منت طائرة النقل املروحية CH53 أو 

CH47 وميكن حمل ثالث مركبات MUNGO كحد 

طائرات  منت  عىل  الطاقم  أفراد  إىل  باإلضافة  أقىص 

النقل C130 أو C160 أو A400M ونقلها كشحنة 

املروحيتني  الطائرتني  منت  عىل  خارجية  أو  داخلية 

CH-53G و CH-47

Multifaceted Deployment
Spectrum

الرباعي  الدفع  اآللية Mungo عىل شاسيه  وتعتمد 

Multicar M30/FUMO ويحتوي التصميم القيايس 

ووجود  األمامي  الجزء  يف  املحرك  وجود  عىل  لآللية 

يف  الركاب  ومقصورة  املنتصف  يف  الطاقم  مقصورة 

أطنان،   5,3 لآللية  اإلجاميل  الوزن  ويصل  املؤخرة. 

ويصل طول املركبة األساسية إىل 4,47 أمتار وعرضها 

وتتسع  أمتار.   2,44 إىل  وارتفاعها  أمتار   1,94 إىل 

مقصورة السائق املدرعة لطاقم من فردين، بينام يأيت 

الجزء املخصص للجنود مغطى بسقف رخو أو صلب 

تبعا للنموذج املعد لتنفيذ املهمة.

 MUNGO وميكن تحويل النموذج األسايس من اآللية

برسعة من حاملة أفراد أو حاملة مهامت مشرتكة إىل 

الهيدروليكية  معداتها  وبفضل  كاملة.  أفراد  حاملة 

ميكن  نقلها  ونظام  املرنة  ورافعتها  األداء  الفائقة 

استخدام اآللية استخدامات متعددة لتنفيذ األعامل 

أو  الذخرية  نقل  مثل  اإلمداد  خدمات  أو  الهندسية 

الصيانة.

الحامية  الكبرية  املقصورة  ذات  اآلليات  فئة  وتؤمن 

MUNGO

 .
MUNGO  .

. Bundeswehr
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املدفعية  شظايا  ضد  درجة   360 بزاوية  الالزمة 

الباليستية. وتحتوي هذه الفئة عىل نظام  واألخطار 

لتكييف الهواء ونظام للحامية ضد األخطار النووية 

والبيولوجية والكياموية، عالوة عىل مقصورة متواصلة 

بطول مثانية أمتار مكعبة، وتعترب هذه الفئة مناسبة 

كحاملة معدات منقولة جوا عن طريق طائرة النقل 

املروحية CH53 لخدمة مركبات القيادة والعمليات 

النووية  األخطار  والحامية ضد  واالستطالع  واملراقبة 

والبيولوجية والكياموية واملركبات الطبية.

Multicar

خفة   MUNGO اآللية   Multicar الشاسيه  مينح 

الدفع  الرباعية  القيادة  استخدام  عند  فائقة  حركة 

والزحافات   differential locks التفاضلية  واألقفال 

الجر  يف  اإللكرتوين  التحكم  ونظام   creepers

electronic traction control ونظام املكابح املانعة 

واإلطارات   anti-lock braking system لالنزالق 

القادرة عىل السري دون هواء فوق الرايض الوعرة.

ذا   TDI 270 محركا   MUNGO اآللية  تستخدم 

خمس أسطوانات سعة 2,8 لرتات يعطي قوة إجاملية 

لفة.  كيلو وات كحد أقىص عند 3,500  قدرها 107 

ويتم توصيل املحرك إما بصندوق تروس مكون من 

خمس رسعات غري ترس الرجوع إىل الخلف أو بنظام 

نقل هيدروستاتييك مكون من رسعتني.

الربك  يف  الخوض   MUNGO اآللية  وتستطيع 

وتصل  كامل،  مرت  عمق  حتى  بأمان  واملستنقعات 

ويصل  الساعة  يف  كيلومرتا   90 إىل  القصوى  رسعتها 

مداها إىل أكرث من 500 كيلومرتا. وتستطيع املركبة، 

بزاوية  املائلة  املنحدات  هبوط  عىل  قدرتها  بفضل 

%60 واملنحدرات الجانبية املائلة بزاوية %30، اجتياز 

أي مانع عمودي بارتفاع 0.4 مرتا وعبور خندق بطول 

0.5 مرتا.

الفيدرايل  املكتب  وقع   2003 عام  ديسمرب  شهر  يف 

 Federal Office العسكرية  واملشرتيات  للتقنيات 

 of Defence Technology and Procurement

 Krauss-Maffei رشكة  مع  عقدا   ((BWB

 MUNGO لتسليم 388 مركبة من طراز Wegmann

للمكتب  التابعة  الخاصة  العمليات  فرع  لخدمة 

 Mungo ESK باسم  املركبة  (DSO). وتُعرف هذه 

ويف   ،((Einsatzfahrzeug Spezialisierte Kräfte

 Krauss-Maffei قامت رشكة مايو عام 2009  شهر 

فئة  طرح  أجل  من  املركبة  بتدشني   Wegmann

النووية/ األنشطة  ملراقبة  مخصصة    MUNGO

الكياموية قبل أن يوقع الجيش عقدا مع الرشكة يف 

لتسليم 31 مركبة متعددة  شهر سبتمرب عام 2011 

األغراض.

أنظمة  األغراض  املتعددة  الفئة  هذه  وتستخدم 

يجعلها  ما  عاملي،  نقل  ونظام  عاملية  هيدروليكية 

الذخرية  لنقل  الخاصة  املهام  لتنفيذ  متاما  مناسبة 

والتزويد بالوقود وتنفيذ أعامل الصيانة ونقل األجهزة 

الخاصة بإزالة التلوث النووية والبيولوجي والكياموي. 

األغراض  املتعددة   MUNGO 2 املركبة  وتستطيع 

نقل  ميكنها  كام  أطنان،   1,5 إىل  تصل  حمولة  نقل 

مواد اإلمداد أو األسلحة  يف العمليات التي تنفذها 

املقطورات. 

 Krauss-Maffei Wegmann رشكة  ونجحت 

أكرث من 400 مركبة من طراز  تسليم  اآلن يف  حتى 

MUNGO بفئاتها الثالث إىل الجيش األملاين ولكن يف 

شهر يوليو عام 2019 قام ”املكتب الفيدرايل ألجهزة 

امليداين“  والدعم  املعلومات  وتقنية  األملاين  الجيش 

 Federal Office of Bundeswehr Equipment,

 Information Technology and In-Service

Support (BAAINBw) بتكليف الرشكة بتوريد 9 

 Mungo أنظمة ملراقبة التهديدات النووية والكياموية

N/C Recce وباإلضافة إىل توريد تلك املركبات، نص 

العقد أيضا عىل توريد قطع الغيار وتدريب األطقم 
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وفرق الصيانة.

وتتميز فئة N/C Recce للمركبة Mungo بقدرتها 

والكياموية،  النووية  التهديدات  وتحديد  رصد  عىل 

ومن ثم منح طاقم مكون من ثالثة أفراد مطيافا كميا 

األحوال  استشعار  وأنظمة   mass spectrometer

الجوية وجهازالرصد اإلشعاعات، ومنح أفراد الطاقم 

عملية  طوال  املأمونة  املركبة  داخل  للبقاء  الفرصة 

عىل  الالزمة  العالمات  ووضع  بل  والتحليل،  الرصد 

للتلوث.  التعرض  حالة  يف  املركبة  داخل  من  األرض 

 N/C Recce Mungo املركبة  فئة  نقل  ميكن  كام 

النووية  التهديدات  وتحديد  لرصد  املخصصة 

املروحية CH53 ومن  الطائرة  والكياموية عىل منت 

عام  نهاية  مع  التسع  املركبات  كافة  تسليم  املنتظر 

.2022

Mungo

تضم عائلة Mungo للمركبات ”مركبة املجموعات“ 
ذات  ”املركبة  و  األغراض“  املتعددة  ”املركبة  و 
السعة الكبرية“ و ”مركبة مراقبة التهديدات النووية 

والكياموية“. 

األغراض •  املتعددة   Mungo املركبة 
Multipurpose Vehicle

تخدم هذه املركبة املهام الخاصة فيام يتعلق 

بنقل الذخرية واألجهزة الالزمة للدبابات أو ورش 

والبيولوجي  النووية  التلوث  إزالة  أو  اإلصالح 

والكياموي. وتصل حمولة املركبة إىل 1,5 أطنان 

وهي مجهزة بنظام للتغيري الرسيع للمعدات 

املحمولة يف األمام، وتستطيع نقل أي إمدادات 

إضافية أو مهامت قادمة عن طريق املقطورات. 

ومع انفصال الهيكل السفيل املدرع عن شاسيه 

تؤمن  املدرعة  القيادة  مقصورة  فإن  املركبة 

أقىص حامية ممكنة للطاقم املكون من فردين 

ضد التهديدات الباليستية واأللغام.

النووية •  التهديدات  ملراقبة   Mungo مركبة 
 N/C Reconnaissance والكياموية 

Vehicle
مع وجود الطاقم املكون من ثالثة  أفراد (القائد 

والسائق وال ” Spüre“) داخل كبسولة كبرية 

تؤمن الحامية والسالمة الكاملتني املتواصلتني، 

التهديدات  وتحديد  رصد  الطاقم  يستطيع 

دون  الكياموية  الحرب  مركبات  أو  النووية 

طريق  عن  املركبة  من  الخروج  إىل  الحاجة 

التهديدات  ملراقبة  خفيفة  عدة  استخدام 

الصغرية  األبعاد  وتساهم  النووية/الكياموية. 

للمركبة وقلة وزنها اإلجاميل يف تسهيل عملية 

الطائرة  طريق  عن  للمركبة  الجوي  النقل 

املروحية CH53 أو الطائرة C130 أو الطائرة 

A400M لنقل ثالث مركبات يف وقت واحد.

 • Large الكبرية  السعة  ذات   Mungo املركبة
Capacity Vehicle

هذه املركبة مجهزة مبقصورة مدرعة ذات سعة 

 8 إىل  لالستخدام  القابل  الحجم  ويصل  كبرية 

أمتار مكعبة كحد أقىص، كام تتيميز بإمكانية 

املروحيتني  الطائرتني  منت  عىل  جوا  نقلها 

أبعادها  من  الرغم  عىل   CH 47 و   CH53

هذه  وتعترب  ارتفاعها.  وعلو  الكبرية  الخارجية 

املجوقلة  القوات  الستخدام  مناسبة  املركبة 

يف  مركبات  ثالث  نقل  وميكن  خاصة،  بصورة 

 C160 أو C130 آن واحد عىل منت الطائرات

حامية  أقىص  تأمني  أجل  من   ,A400M أو 

ممكنة ضد التهديدات الباليستية (من املستوى 

الثاين) وأجهزة التفجري واأللغام بالنسبة لفئات 

املركبة املخصصة للقيادة واالتصاالت، أومراقبة 

مركبات  أو  النووية/الكياموية  التهديدات 

اإلسعاف امليداين.

 • Group للمجموعات   Mungo مركبة 
Vehicle

رغم أن الوزن اإلجاميل لهذه املركبة ال يتجاوز 

5,3 أطنان إال أنها تتميز بقدرتها عىل نقل حتى 

، وتعترب  الكاملة  باألسلحة  أفراد مدججني   10

القابلة للنقل جوا يف  القوات  حال مثاليا لنرش 
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مركبة  أسلحة  نزع  وميكن  األزمات.  أوقات 

املجموعات من أجل تحميل املركبة عىل منت 

 CH47 أو الطائرة CH53 طائرة النقل املروحية

ثم إعادة تسليحها مجددا وإعدادها لالستخدام 

يف غضون خمس دقائق فقط، بينام ميكن نقل 

مركبتني أو ثالث من طراز MUNGO عىل منت 

تتميز  النقل C130 و A400M t كام  طائريت 

هذه الفئة بإمكانية نقلها عن طريق الطائرات 

هذه  أثبتت  وقد  خارجية.  كشحنة  املروحية 

الحربية  العمليات  يف  القتالية  كفاءتها  الفئة 

التي خاضها الجيش األملاين يف عدة دول مثل 

أفغانستان والكونغو.

متنح املركبة MUNGO طاقمها مستوى عاليا للغاية 

التابعة  القياسية  والذخرية  األلغام  ضد  الحامية  من 

زيادة  ميكن  كام  (الناتو)،  األطليس  شامل  لحلف 

استيعابا  األكرث  الفئة  تتميز  كام  الباليستية.  الحامية 

بالقدرة عىل حامية أفراد الطاقم ضد ما يُسمى ب 

 Improvised Explosive “العبوات البدائية الناسفة”

(Devices (IEDs

االستيعابية  القدرة  الفئة ذات  اآلليتان من  وتحتوي 

تسلح  األغراض عىل محطة  املتعددة  والفئة  العالية 

FLW 100 ميكن التحكم فيها عن بُعد، وهي مزودة 

مبدفع رشاش عيار 7,6 ملليمرتا، ورغم أنه تم وضع 

 FLW الخفيفة  التسلح  ملحطة  متاما  قيايس  تصميم 

من  أن  إال  بُعد،  عن  فيها  التحكم  ميكن  التي   100

املمكن دمج أسلحة من عيار 5,56 ملليمرتا و 7,62 

ملليمرتا برسعة وأمان عن طريق نهاية طرفية قياسية.

وال تسمح النهاية الطرفية أو برمجيات التشغيل بتغيري 

نظام التسلح يف خالل دقائق فحسب، بل إن سهولة 

التكيف مع فتحة السقف وقلة الوزن تساهامن يف 

عملية استخدام FLW 100 مع كافة أنواع املركبات 

تقريبا وبصورة مستقلة أيضا مثل حامية املخيامت. 

سبيل  عىل  نفسها،  التسلح  محطة  نقل  ميكن  كام 

القتال الرئييس إىل مركبة داوريات  املثال، من دبابة 

محدودة الحامية.

عملية  سهولة   MUNGO املركبة  وتضمن 

اآليل  الرصد  طريق  عن  التشغيل  وقابلية  الدمج 

البرصي-اإللكرتوين  والنظام  واألسلحة  للمركبة 

قيايس  مفهوم  ووجود   optoelectronic module

موحد للتشغيل والعرض، باإلضافة إىل مفهوم قيايس 

cross- العريض  للنظام  والعرض  للتشغيل  موحد 

 system standardised operating and display

concept داخل نظام كفء للسالمة واالختبار. ويضع 

املركبة  منحنيات  االعتبار  يف  األسلحة  سالمة  نظام 

واألبواب  الخلفية  الفتحات  مثل  املختلفة  وفتحاتها 

واألجزاء، ومن ثم استبعاد حدوث أي إطالق عشوايئ 

للنار من داخل املركبة نفسها.

البرصية-اإللكرتونية  االستشعار  أنظمة  تضمن  كام 

 Modular optoelectronic sensor القياسية 

امليدانية  املراقبة  عملية  مستوى  رفع   systems

والسيطرة عىل الهدف والعمليات القتالية أثناء النهار 

أو الليل أو يف حالة تدين الرؤية. ويحتوي هذا النظام 

بدسة  الوضوح مزودة  فائقة  ملونة  آلة تصوير  عىل 

مكربة (زووم) وجهاز تصوير حراري قوي (مربد أو غري 

مربد) وخاصية تأمني صورة فريدة باإلضافة إىل عدسة 

محطات  وعرض  وتشغيل  القياسية  للمراقبة  ليزرية 

التسلح.

وتؤمن زاوية التسديد العالية (من ناقص 15 درجة 

السيام  واضحة،  مزايا  عدة  درجة)   70 من  أكرث  إىل 

الحرضية.  واملناطق  املدن  داخل  تتم  التي  املهام  يف 

التسلح واألنظمة  الجيد بني خيارات  الجمع  أن  كام 

الثبات  وعامل  الجودة  العالية  البرصية-اإللكرتونية 

املختلفة  للتهديدات  االستجابة  ودقة  رسعة  تضمن 

الرشاش  املدفع  توجيع  وميكن  القيادة،  أثناء  حتى 

من داخل املركبة عن طريق استخدام أجهزة الرؤية 

النهارية والليلية.

للمجموعات ومركبة   Mungo مركبة تجهيز  وميكن 

والكياموية،  النووية  التهديدات  ملراقبة   Mungo

رشاش  مدفع  لتثبيت  مبنصة  العميل،  رغبة  حسب 

األفراد  ويستطيع  قوية.  قناصة  بندقية  أو  خفيف 

استخدام أسلحتهم املحمولة باليد بطريقة اختيارية 

املدفع  إطالق  ميكن  حتى  ثابتة  منصات  عىل  من 

MG4/G82 من داخل املركبة نفسها.

املدرعتان  األمان،  وكبسولة  املركبة  أرضية  وتأيت 

أكرب  ليضيفا  املركبة،  شاسيه  عن  متاما  واملنفصلتان 

قدر ممكن الحامية للطاقم املكون من فردين، كام 

ميكن تجهيز املركبة مبزيد من األلواح املدرعة لتوفري 

عيار  للدروع  الخارقة  الطلقات  الالزمة ضد  الحامية 

 MUNGO 7,62 ملليمرتا. وهذا يعني قدرة املركبة

عىل تأمني حامية من املستوى الثاين ضد التهديدات 

الباليستية، وقدر من الحامية أعىل بكثري من أي مركبة 

مدرعة خفيفة مشابهة من مركبات الدفع الرباعي.

املواصفات الفنية:
الوزن اإلجاميل: 5,9 أطنان• 

وزن املركبة وهي فارغة: 5 أطنان• 

الطول: 4,70 أمتار• 

العرض: 2,30 أمتار• 

االرتفاع: 2,10 أمتار• 

عند •  وات  كيلو   107 املحرك:  قوة 

3,500 لفة

يف •  كيلومرتا   900 القصوى:  الرسعة 

الساعة

املدى: أكرث من 500 كيلومرتا• 

األسلحة املحمولة باليد: اختيارية• 

MUNGO
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ويف إطار احتفاء مركز زايد للدراسات والبحوث بعام 

«زايد  كتابه  زغل،  فاتح  محمد  الدكتور  أصدر  زايد، 

دولة  يف  املجتمعية  القيم  القيمي..  البناء  ومسرية 

يف  جاء  والذي  واملعارصة»،  األصالة  قران  اإلمارات: 

266 صفحة من الحجم الكبري، والذي يهتم باملنجز 

القيمّي واألخالقي واإلنساين للمغفور له الشيخ زايد 

رحمه الله، من خالل الوقوف عىل أثره الراسخ فلسفًة 

وفكراً وفعالً وقوالً يف صياغة النظام القيمّي للمجتمع 

بناء اإلنسان بوصفه أساَس  اإلمارايت، املتمحور حول 

الحضارة.

وقد أورد املؤلف يف مستهل كتابه مقولة مهمة للشيخ 

زايد، طيب الله ثراه، جاء فيها: ”“اإلنسان هو أساس 

أية عملية حضارية، واهتاممنا باإلنسان رضوري، ألنه 

محور كل تقدم حقيقي مستمر. مهام أقمنا من مبان 

من  مددنا  ومهام  ومستشفيات،  ومدارس  ومنشآت 

كياناً  يظل  كله  ذلك  فإن  زينات،  وأقمنا من  جسور 

مادياً ال روح فيه، وغري قادر عىل االستمرار. إن روح 

كل ذلك اإلنسان؛ اإلنسان القادر بفكره، القادر بفنه 

وإمكانياته عىل صيانة كل هذه املنشآت، والتقدم بها 

والنمو معها“.

 ويرى الدكتور زغل أن األمم الحية هي التي تسعى 

بهويتها  تفرط  أن  دون  من  النهضوي،  التغيري  إىل 

القومية والثقافية وتجّذرها، وهي تحرص عىل الجمع 

بني االنبعاث واملعارصة، ألن الثبات والركود من سامت 

االنغالق والرتدي. ويؤكد الباحث يف هذا السياق، أن 

هذا كله ال يتحقق من دون وجود شخصيات قيادية 

وشعوبها  بدولها  وتنهض  األمر،  هذا  أهمية  تدرك 

ما  وهذا  بوالئها.  وتغّذيها  الجامعات  حولها  فتلتف 

فذ  قائد  وجود  خالل  من  اإلمارات  دولة  يف  تحقق 

وملهم، هو الشيخ زايد، رحمه الله.

اإلمارات،  تجربة  بني  يقارن  أن  املؤلف  ويحاول 

إىل  مشرياً  العربية،  الدول  شهدتها  أخرى  وتجارب 

نجاح األوىل، وإخفاق التجارب األخرى بسبب انفصال 

السيايس،  بالنازع  وانشغالها  شعوبها،  عن  القيادات 

يف  لشعوبها  بعضها  إغراق  عن  فضالً  واستبدادها، 

املؤدلجة  واإلعالمية  الدعائية  األكاذيب  من  جملة 

املخاتلة، مامرسًة  والحزبية  الثورية  الشعارات  باسم 

للجامهري.  السيايس  الخداع  من  رضباً  خاللها  من 

فيام قدمت التجربة اإلماراتية النموذج املثال للبناء 

بالزعامة  ألنها حظيت  باملجتمعي؛  املقرتن  السيايس 

جسدوا  الذين  املؤسسني  باآلباء  ممثلة  املجتمعية، 

أعىل قيم الوالء للوطن، وجعلوا الهّم املجتمعي بديالً 

التجارب  كان سبب خراب  الذي  السيايس  الهم  عن 

األخرى.

ويقول الدكتور زغل إن اختياره «مسرية البناء القيمي 
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املجتمعي يف دولة اإلمارات، ودور املغفور له فيها» 

موضوعاً لكتابه، يعود إىل سببني رئيسيني، أولهام الوفاء 

يتمثل  وثانيهام  الحديثة.  نهضتها  وباين  األمة  لقائد 

تقديم سرية عامة  الدراسات حول  يف متحور معظم 

للمغفور له الشيخ زايد، وعىل الرتكيز عىل الجانبني 

التي  اإلماراتية  التجربة  من  واالقتصادي  السيايس 

حظيت باهتامم كبري من الباحثني العرب واألجانب.

وقد جاء الكتاب موزعاً عىل: مدخل، وتسعة فصول، 

مبفهوم  للتعريف  مخصصاً  املدخل  فكان  وخامتة. 

ثم  شتى،  متباينة  بتعريفات  حظي  الذي  القيمة 

األرسة  تلعب  التي  املجتمعية  القيم  عىل  الوقوف 

وتجذيرها،  بنائها  يف  رئيسياً  دوراً  والقدوة  واملدرسة 

لينتقل من خالل ذكر القدوة إىل الحديث عن دور 

القدوة املجتمعية ممثلة بشخص القائد يف بناء النظام 

املجتمعي، ومن ثم ينتهي هذا الفصل بالحديث عن 

له  املغفور  بهام  تحىل  اللتني  والرئاسية،  الكارزمية 

الشيخ زايد، رحمه الله. 

له  املغفور  عن  الكتاب  من  األول  الفصل  وتحدث 

حياته  مراحل  بعض  عىل  الضوء  ملقياً  زايد،  الشيخ 

الرئيسة، وتجليات فكره يف بناء اإلنسان والوطن. 

وخصص الفصل الثاين للحديث عن القيمة املجتمعية 

األوىل، وهي قيمة املواطنة وتحّول االنتامء يف املجتمع 

اإلمارايت من القبيلة واألرسة إىل الوالء للوطن=االتحاد، 

واالنتامء إليه، وهي قيمة بنائية بالغة الخطورة، وقد 

مثلت يف فكر املغفور له رهان وجود ألن تحقيقها 

أمران  واالنتامء  االندماج  وألن  الهنّي،  باألمر  يكن  مل 

اختياريان ال يحدثان قرساً، وإذا حدثا قرساً فالخراب 

لتجذير  سعيه  كان  هنا  ومن  النتيجة،  هو  الحتمي 

فكرة االنتامء للوطن= االتحاد، ألنها الضامن الوحيد 

الستمرار دولة اإلمارات ونهضتها.

أما الفصل الثالث فكان للحديث عن القيمة البنائية 

الثانية يف فكر املغفور له، وهي قيمة العلم؛ حيث 

عىل  اطالعه  خالل  من  خطورتها  الله،  رحمه  أدرك، 

تجارب األمم املتحرضة، كام أدرك أنها السبيل الوحيد 

إلحداث النهضة املرجوة والضامن الثاين الذي يعّول 

عليه يف بناء دولة اإلمارات، واستمرارها، ألنها أساس 

بناء اإلنسان، فهي باقية، والنفط زائل.                                     

وتحدث الفصل الرابع عن القيمة البنائية الثالثة يف 

فكر الشيخ زايد، وهي التوازن بني األصالة واملعارصة، 

وهي قيمة ال تقل من منظوره خطورة عن القيمتني 

عىل  واالنغالق  األصالة،  قيم  تغليب  ألن  السابقتني، 

واملوت  الجمود  يعني  التغيري  رياح  وقمع  الذات، 

الحتمي يف عرص تتسارع فيه األمم عىل درب التطور 

محمومَة الخطى، وألن االنسياق وراء مظاهر املعارصة 

ومرتكزاتها  القومية  للهوية  تهديداً  يشكل  وحدها 

الوطنية من تراث وثقافة وموروث شعبي ولغة. 

فكر  يف  مهمة  قيمة  حول  الخامس  الفصل  ومتحور 

يف  تجلت  التي  التسامح  قيمة  وهي  زايد،  الشيخ 

أبهى صورها يف املجتمع اإلمارايت الذي رضب مثالً يف 

قيمة  وهي  اآلخر،  عىل  واالنفتاح  السلمي  التعايش 

وجودها  يرتهن  أخرى  مجتمعية  قيم  عىل  مؤسسة 

بتوافرها، وهي قيم العدل، واملساواة، وعمق العقيدة، 

واالنفتاح  مقوماتها،  ورسوخ  الوطنية،  الهوية  وثبات 

قيم  وجميعها  اإلنسان.  حقوق  واحرتام  اآلخر،  عىل 

واضحة الحضور يف املجتمع اإلمارايت.

للحديث  املؤلف  خصصه  فقد  السادس  الفصل  أما 

عن قيمتني متداخلتني، ال ميكن فصلهام، وهام: قيمة 

والقبلية،  الدينية  الجذور  ذات  االجتامعي  التكافل 

وتبدت واضحة من خالل نظام الرعاية االجتامعية يف 

اإلمارات، وقيمة العمل الخريي اإلنساين، وتجلت من 

خالل نوازعه اإلنسانية يف دعم املنكوبني يف العامل من 

ضحايا الحروب واملجاعات والكوارث الطبيعية.

وأسهب الفصل السابع يف الحديث عن قيمة احرتام 

املؤسسات، وهي مرتكزة يف البناء القيمي املجتمعي 

عىل قيم الحرية ونظام الشورى اللذين أسسا لعالقة 

االحرتام  عىل  تقوم  الدولة  ومؤسسات  الشعب  بني 

وااللتزام، ال الخوف والرتهيب.

للحديث عن  الباحث  أفرده  الثامن فقد  الفصل  أما 

قيمة احرتام البيئة، هي قيمة ذات أهمية خاصة يف 

دولة اإلمارات؛ ألن البيئة الجغرافية كانت واحدة من 

جملة موانع بناء الدولة، وكان التحول البيئي مظهراً 

وجه  غرّي  الذي  الباهر  الحضاري  البناء  مظاهر  من 

الحياة فيها.           

وجاء الفصل التاسع والختامي من الكتاب تحت عنوان 

”مثرة النظام القيمي: القوة الناعمة اإلماراتية“، وفيه 

الناعمة“  ”القوة  عن  مطول  بشكل  املؤلف  تحدث 

التي تعّد سمة رئيسة مازت تجربة البناء اإلماراتية. 
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الَْمِديَنَة، َصاَمُه،  اللِه  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  رَُسوُل 

َوأََمَر ِبِصيَاِمِه. فَلاَمَّ فُرَِض رََمَضاُن، كَاَن ُهَو الَْفِريَضُة. 

َوتُرَِك يَْوُم َعاُشوَراَء. فََمْن َشاَء َصاَمُه، َوَمْن َشاَء تَرَكَُه. 

رواه مالك والبخاري ومسلم.

َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِيضَ اللُه َعْنُهاَم، أَنَّ رَُسوَل اللِه  َصىلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَِدَم الَْمِديَنَة فََوَجَد الْيَُهوَد ِصيَاًما، 

َعلَيِْه  اللُه  اللِه َصىلَّ  لَُهْم رَُسوُل  فََقاَل  َعاُشوَراَء،  يَْوَم 

َوَسلََّم: «َما َهَذا الْيَْوُم الَِّذي تَُصوُمونَُه؟» فََقالُوا: َهَذا 

َوَغرََّق  َوقَْوَمُه،  ُموَىس  ِفيِه  اللُه  أَنَْجى  َعِظيٌم،  يَْوٌم 

ِفْرَعْوَن َوقَْوَمُه، فََصاَمُه ُموَىس ُشْكرًا، فََنْحُن نَُصوُمُه، 

فََقاَل رَُسوُل اللِه  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: «فََنْحُن أََحقُّ 

َوأَْوَىل مِبُوَىس ِمْنُكْم فََصاَمُه رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

َوَسلََّم، َوأََمَر ِبِصيَاِمِه» رواه مسلم.

قَاَل  قَاَل:  َعْنُهاَم،  اللُه  رَِيضَ  َعبَّاٍس  بِْن  اللِه  َعبِْد  َعْن 

إَِىل  اللِه  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: «لَِنئْ بَِقيُت  رَُسوُل 

قَاِبٍل َألَُصوَمنَّ التَّاِسَع» َوِيف ِرَوايَِة أيَِب بَْكٍر: قَاَل: يَْعِني 

يَْوَم َعاُشوَراَء رواه مسلم.

وسئل عن ِصيَاُم يَْوِم َعاُشوَراَء: فقال :( أَْحتَِسُب َعَىل 

َنَة الَِّتي قَبْلَُه» رواه مسلم. َر السَّ اللِه أَْن يَُكفِّ

شهر  من  والعارش  التاسع  اليوم  صيام  هي  فالسّنة 

محرم، اتباعاً للسنة وطلباً للثواب واألجر.

  آية معامرية رائعة البنيان، بديعة التصميم، ذلكم هو 

مسجد الشارقة، الذي  يزيّن إمارة الثقافة، التي تزخر 

باإلبداع والجامل، وهذا املسجد هو أكرب املساجد يف  

إمارة الشارقة، تم البناء باستعامل القباب واألقواس 

املركبة التي متنح املشهد الجاميل غاية اإلتقان، ومنظر 

جميٌل يأخذ باأللباب ويشد االنتباه. ذلكم هو مسجد 

الشارقة يف منطقة الطي بإمارة الشارقة.

تعلو املسجد منارتان بديعتان عىل جانبي املسجد، 

وتتوسط املسجد القبة الكبرية  التي تعلو حرم الصالة، 

واملتقنة  الجميلة،  والزخارف  باألقواس  مزينة  وهي 

القباب  بتتعدد  املسجد  متيّز  و  والتنفيذ،  التصميم 

الصغرية يف بقية املباين امللحقة باملسجد مام يضفي 

هيبًة ومنظراً يخلب األنظار.

تم افتتاح املسجد يف اليوم الخامس من شهر  رمضان 

املبارك لعام 1440 للهجرة، برعاية وحضور صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو املجلس 

األعىل لالتحاد وحاكم الشارقة، وذلكم يف يوم الجمعة 

املوافق 2019-2-5-10م. حيث قام سموه باالفتتاح 

والرتاويح  العشاء  صالة  أداء  وتم  للمسجد  الرسمي 

املسؤولني وجمهور كبري من  بحضور جم غفري من 

املصلني . يشتمل املسجد عىل  مكتبة عامرة، تضم 

آالف الكتب التي  ستكون موئال للباحثني يف العلوم 

الرشعية والدينية، واشتلمت عىل معروضات تاريخية 

قيمة، موقع املسجد عىل تقاطع الطرق الرئيسة يف 

الدولة يف منطقة الطي بإمارة الشارقة، مام يكسب 

للمصلني  ذلك  ييرس  حيث  بالغة،  أهميّة  املسجد 

التمكن من أداء صلواتهم بسهولة وراحة وطأمنينة.

أحيط املسجد بحدائق غناء ترشح الصدور وتسعد 

األبصار بصورة جاملية وحضارية رائقة.

وذلك تذكّر لنعم الله وشكٌر لها فهو سبحانه املنعم 

لهم  وأتم  بالنرص  الصالحني  عباده  وعد  جالله  جل 

جنده  يُهزَُم  وال  وعده  الله  يخلف  ال  وعدهم  ما 

ا  :( وَكَاَن َحقٍّ ، قال تعاىل  ما أجله وأعظمه وأكرمه 

َعلَيَْنا نَْرصُ الُْمْؤِمِننَي) سورة الروم (47) وقال تعاىل : 

(َولََقْد َسبََقْت كَلَِمتَُنا لِِعبَاِدنَا الُْمرَْسلنَِي (171) إِنَُّهْم 

الَْغالِبُوَن  لَُهُم  ُجْنَدنَا  َوإِنَّ   (172) الَْمْنُصوُروَن  لَُهُم 

وظلم  وتكرب  فرعون  طغا  وحني  الصافات،   (173)

العباد وتجّرب سلط الله عليه أهون األسباب فأغرقه 

ِفْرَعْوَن  إَِىل  أَرَْسلَْناُه  إِْذ  َوِيف ُموَىس  باملاء.قال تعاىل:( 

أَْو  َساِحٌر  َوقَاَل  ِبرُكِْنِه  فَتََوىلَّ   (38) ُمِبنٍي  ِبُسلْطَاٍن 

الْيَمِّ  ِيف  فََنبَْذنَاُهْم  َوُجُنوَدُه  فَأََخْذنَاُه   (39) َمْجُنوٌن 

َوُهَو ُملِيٌم (40)الذاريات. وقد ثبت أن النبي  َصىلَّ 

العارش  اليوم  وهو  عاشوراء  َوَسلََّم صام  َعلَيِْه  اللَُّه 

من شهر محرم وأمر بصيامه، َعْن َعائَِشَة ريض الله 

عنها، أم املؤمنني أَنََّها قَالَْت: كَاَن يَْوُم َعاُشوَراَء يَْوماً 

تَُصوُمُه قَُريٌْش ِيف الَْجاِهلِيَِّة. وَكَاَن رَُسوُل اللِه  َصىلَّ 

قَِدَم  فَلاَمَّ  الَْجاِهلِيَِّة.  ِيف  يَُصوُمُه  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه 

يتسع املسجد ملا يربو عىل ثالثني ألف مصٍل مبا يف 

ذلك الحرم واملالحق الخارجية التابعة للحرم.

بلغت تكلفة البناء ثالمثائة مليون درهم إماريت مام 

اإلمارات  ودولة  الشارقة  إمارة  و سخاء  لكرم  يشهد 

املستويات  أحسن  عىل  وتهيئتها  الله  بيوت  بناء  يف 

واملعايري املعامرية والجاملية، لتكون بصمة حضارية 

إلمارة  الحضاري  اإلبداع  سجل  إىل  تضاف  عظيمة 

الشارقة ولدولة اإلمارات العربية املتحدة، التي أسسها 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله 

وطيب ثره، عىل اإلميان بالله تعاىل وطاعة أوامر كتابه 

عليه  الله  محمد صىل  النبي  سنة  وتطبيق  العظيم 

وسلم، وهذه التحفة الحضارية املعامرية ترتجم هذه 

املعاين العظيمة إىل واقع ملموس يشعر به الجميع 

البديع خري دليٍل وأنصع بيان  ويقف هذا  املسجد 

عىل  ذلك. 

985722019
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