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ذراع إيران لنشر الفوضى واإلضطرابات 
وتهديد أمن دول الجوار

Revolutionary Guard: The Arm of 
Iran to Spread Chaos, Unrest, and 
Threaten Neighbourhood Security
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محمد بن راشد: 
شباب الوطن يحظون برعاية القيادة
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الشاملة لإلمارات وحماية مصالحها 
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Dassault Aviation, 
Airbus, Leonardo 
Recommit to MALE 
RPAS

Mohamed bin Zayed Honours 
Winners of Armed Forces’ Excellence 
and Innovation Award

Distributed Lethality:
Ability to strike from 
any ship and any place

كرم الفائزين بـ »جائزة 
القوات المسلحة للتميز واالبتكار «

محمد بن زايد: نمتلك طاقات 
متميزة تحقق للوطن الريادة Driving Innovation in 

the Mobile Satellite 
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المياه الساخنة عند الطلب – HWM 100 B هو نظام 
تسخين المياه الذى يشتغل بالديزل و يساعد على اقتصاد 
الطاقة. ينتج الجهاز مياه ساخنة  بكميات مختلفة و يحتوي 

على خزان مدمج بداخله.

HWM 100 B

تفضلوا بزيارتنا في Eurosatory في باريس في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2018
في الجناح عدد G 630  في الرواق 6.

www.kaercher-futuretech.com

المتميزة الجديدة  اِكَْتشُفوا منتجاتنا 

استخدامها ال يضاها – MFK 2 الجديدة يمكن صنعها حسب 
المتطلبات الخاصة بالمستعمل. تكون مركبة على مقطورة ذات 
بفضل هيكلها  الطرق.  أنواع  للتنقل على جميع  محور واحد 

الجديد، أصبح نقل ال MFK 2 أكثر سهولة.

MFK 2

المياه العذبة في كل مكان - نظام تنقية المياه المحمول 
الجديد WTC 500 ينتج مياه الشرب وفًقا لمبدأ التناضح 

العكسي حتى في المناطق التى يوجد فيها كوارث.

السرعة  بهذه  التلوث  ازالة  أن تمت  قبل  لم يحدث من 
الكبيرة – MPDS 2 هو نظام متعدد األستعماالت إلزالة 
التلوث من األشخاص،  المواد والعربات ويمكن استخدامه 

مع ثالث رشاشات في نفس الوقت.

WTC 500

MPDS 2

جديد

futuretech



3

:
 /

yas.adc@gmail.com

»
 «

 .

1976

.

بالدولة تستهدف تطوير األداء  التميز واالبتكار يف مختلف املؤسسات  إذا كانت جوائز 

العام وتكريس ثقافة التفوق بني العاملني، وتحفيزهم عىل التنافس الذي ينعكس بشكل 

إيجايب عىل هذه املؤسسات، فإن جائزة القوات املسلحة للتميز واالبتكار سيكون لها تأثري 

اسرتاتيجية تحديث وتطوير القوات املسلحة تقوم يف أحد جوانبها  مضاعف، خاصة أن 

عىل االبتكار والتجديد، فاالبتكار عنرص أسايس يدفع دامئاً إىل التطلع إىل األحدث واألفضل 

ذاته  الوقت  البرشي، يف  العنرص  تأهيل  أو  أوالتدريب  باألسلحة  يتعلق  فيام  سواء  دامئا 

فإن نرش ثقاقة االبتكار يف القوات املسلحة واملؤسسات التابعة لها من شأنه أن يعزز من 

كفاءتها وجاهزيتها وقدرتها عىل مواكبة كل ما هو جديد يف املجال العسكري، سواء تعلق 

األمر بالتسليح أو النظريات العلمية واملعرفية الجديدة. 

لقد أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة خالل تكرميه للفائزين بالنسخة األوىل من «جائزة القوات 

املجاالت. وقال  التميز واالبتكار يف جميع  ثقافة  ترسيخ  للتميز واالبتكار» عىل  املسلحة 

سموه « سعدت اليوم بتكريم الفائزين بجائزة القوات املسلحة للتميز واالبتكار بنسختها 

املسلحة،  القوات  منتسبي  لدى  واالبداع  االبتكار  مهارة  لتكريس  جاءت  الجائزة  األوىل، 

منتلك طاقات وطنية متميزة ومبدعة نريد لها أن تضيف إىل رصح الوطن نتاجات غري 

مسبوقة وتحقق له الريادة عامليا»

لقد أصبح التميز واالبتكار من أهم املعايري الرئيسية يف قياس مدى تطور القوات املسلحة، 

ألنهام يرتبطان بشكل وثيق بجوانب التطوير والتحديث املختلفة يف هذه املؤسسة، بداية 

من العنرص البرشي والعمل عىل تأهيله وتدريبه وفق برامج عالية املستوى، حتى يكون 

قادراً عىل التميز واالبتكار، ومروراً  بالصناعات الدفاعية التي تعتمد عىل االبتكار والجودة، 

حتى تستطيع املنافسة عاملياً من خالل مواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية واملعلوماتية 

التي أصبحت تعيل من قيم  العسكرية  يف املجال العسكري، ونهاية باملعاهد والكليات 

التميز والجودة يف مساقاتها التدريسية ملواكبة النظريات الحديثة يف العلوم العسكرية 

واالسرتاتيجية، لرفد القوات املسلحة بالكوادر املواطنة املؤهلة ذات الحرفية العالية التي 

تسهم يف تطوير أدائها العام.

 إن جائزة القوات املسلحة للتميز واالبتكار تعزز التوجه العام الذي تتبناه دولة اإلمارات 

العربية املتحدة  بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

ثقافة  لنرش  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

التفوق واإلبداع لتكون املنهج العام الذي يحكم عمل مختلف املؤسسات يف الدولة، يك 

تتواصل مسرية التطور يف املجاالت املختلفة، وتعزز اإلمارات من ريادتها وتنافسيتها عىل 

الصعيد العاملي.
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آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  استقبل صاحب 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

الشيخ  السمو  وصاحب  الله»،  «رعاه  ديب  حاكم 

نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

الرئاسة  قرص  يف  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

بأبوظبي، عدد من كبار قادة القوات املسلحة.

شهر  حلول  مبناسبة  التهاين  معهم  سموهام  وتبادل 

الله عز وجل أن يعيد هذا  رمضان املبارك ، داعني 

الشهر الفضيل عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
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ويديم  والربكات،  واليمن  بالخري  وشعبها  وقيادتها 

الرخاء  والخري  واألمان  األمن  نعمة  وطننا  عىل 

الشيخ خليفة  السمو  قيادة صاحب  والتقدم تحت 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله».

عن  املسلحة  القوات  قادة  أعرب  جانبهم،  من 

معهام  التهاين  وتبادل  سموهام  بلقاء  سعادتهم 

لدولة  متمنني  املبارك،  رمضان  شهر  حلول  مبناسبة 

اإلمارات، قيادة وشعباً مزيداً من التقدم واالزدهار..
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آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وهنأ 

مكتوم الشباب من أبناء وبنات الوطن عىل إنجازهم 

املاجستري  درجة  عىل  وحصولهم  املتميز،  العلمي 

ومتنى  الكلية.  من  واألمنية  االسرتاتيجية  العلوم  يف 

العلمية  مسريتهم  يف  والتوفيق  النجاح  للجميع 

وضامن  واملواطن،  الوطن  ملصالح  خدمة  والعملية 

مستقبل واعد لألجيال.

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وكان 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 

حاكم ديب، رعاه الله، قد شهد حفل تخريج الدورة 

الخامسة يف كلية الدفاع الوطني الذي أقيم برعاية 

بحضور  أبوظبي،  العاصمة  يف  الكلية  مبقر  سموه 

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

الذكر  من  آيات  ثم  الوطني،  بالسالم  االحتفال  بدأ 

ركن  اللواء  الكلية  قائد  بعدها  وألقى  الحكيم. 
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السعدي، كلمة رحب فيها  سامل  طيار رشاد محمد 

وتوجه  والحضور،  الحفل  راعي  السمو  بصاحب 

بالشكر والوالء لقيادتنا الرشيدة، عىل رأسها صاحب 

رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، 

الدفاع  لكلية  املحدود  غري  ودعمها  توجيهاتها  عىل 

العام  أسس يف  الذي  الشامخ  الرصح  الوطني، هذا 

الشيخ  السمو  صاحب  من  كرمية  برعاية   2013

نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  آل  زايد  بن  محمد 

شهر  يف  وافتتح  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

أن  الكلية  قائد  وأضاف  ذاته.  العام  من  ديسمرب 

ومهارات  نوعية  علوماً  اكتسبت  الخامسة  الدفعة 

مميزة يف دورة الدفاع الوطني التي تضمنت محأور 

عىل  تركز  املستوى،  عالية  وأساليب  ومواد  دراسية 

بتطبيق  املرتبطة  املفاهيم  تتضمن  مخرجات 

اسرتاتيجية األمن الوطني، ما يجعل من هذه الدورة 

لبنة صلبة لالسرتاتيجيات الوطنية، وأداة تساهم يف 

املشاركة الفعالة يف التخطيط لألهداف الوطنية.

وأكد اللواء ركن طيار السعدي أن «سبيلنا يف كلية 

ومصالح  الوطنية  الغايات  لتحقيق  الوطني  الدفاع 

الوطن، يكمن يف العطاء الجاد واملخلص، وااللتفاف 

صاحب  رأسها  وعىل  قيادتنا،  رأية  حول  الصادق 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

فإننا حريصون عىل  الله». وقال «من هنا..  حفظه 

نهج  مع  يتوافق  مبا  الكلية  تطور  محأور  تحديد 

من  املسلحة  قواتنا  ومبادئ  وطننا  ومسرية  قيادتنا 

أجل التشبث باإلنجازات والتسلح بالعزم والتصميم 

وبلوغ التامم».

الظاهري،  راشد محمد حميد  الركن  العميد  وألقى 

كلمة باسم الخريجني، توجه من خاللها إىل صاحب 

راعي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

هذه  تخريج  لحضوره  واالمتنان  بالشكر  الحفل، 

شهادات  وتسليمهم  الوطن،  شباب  من  النخبة 

املاجستري التي استحقوها بعد عام كامل من الدراسة 

مجال  يف  الخربات  واكتساب  العلمي،  والبحث 

حضوركم  «إن  وقال  الوطني.  واألمن  االسرتاتيجية 

حفلنا هذا سيدي لهو رشف وتكريم لخريجي هذه 

شعبنا يف  به  الذي يحظى  للدعم  الدورة، وتجسيد 

وأشار،  الرشيدة».  قيادته  قبل  من  اإلمارات  دولة 

مع  يتزأمن  الدورة  هذه  تخريج  أن  إىل  كلمته،  يف 

التي  وتوجيهاته  مآثره  لنستحرض  الخري،  زايد  عام 

أمثرت عن بناء دولة عرصية بكل معانيها. وأكد أن 

بااللتحاق بهذا الرصح  الفرصة أتيحت له ولزمالئه 

الوطني الشامخ الكتساب العلوم واملعارف املتنوعة، 

وتطوير  املتعددة،  الفكرية  املهارات  ومامرسة 

الخربات  وتبادل  املشرتك،  الوطني  العمل  مفاهيم 

فيام بني الدارسني واملدرسني. 

السمو  صاحب  شاهد  أن  وبعد  الحفل،  ختام  ويف 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور، فيلامً 

تلقاه  وما  الخامسة،  الدورة  مجريات  حول  قصرياً 

وعلمية  نظرية  وخربات  معارف  من  الدارسون 

سموه  قام  والخارج،  الداخل  يف  تدريبية  ودورات 

 ..33 الـ  الخريجني  املاجستري عىل  شهادات  بتوزيع 

ثم التقطت لسموه والخريجني الصور التذكارية مع 

الخريجني.
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الشاميل  الكوري  للزعيم  موجهة  الثانية  الرسالة 

الرئيس  مع  القادم  لقاءه  بأن  أون  جونغ  كيم 

توقعات  حجم  عىل  يكون  أن  البد  األمرييك 

الرئيس األمرييك الذي يود التوصل إىل اتفاق مع 

الزعيم الكوري الشاميل يضمن فيه تعأون كوريا 

تحقيق  ويضمن  ومثمر  فعال  بشكل  الشاملية 

العامليني.  النتائج املرجوة لتحقيق األمن والسلم 

املامطلة  أسلوب  أن  لكيم  يقول  أن  أراد  ترامب 

والوعيد والرتهيب الذي اتبعته إيران ليس مقبوالً 

رسالة  وهذه  يتجنبه.  أن  يجب  وبالتايل  معه، 

ان تصب يف صالح إحداث تحول  إيجابية ميكن 

إيجايب يف منطقة رشق آسيا.

األوروبية  الدول  إىل  موجهة  الثالثة  الرسالة 

بقاء  عىل  ترص  والتي  املتحدة  للوأليات  الحليفة 

االتفاق عىل ما هو عليه. ترامب يريد أن يقول 

وليس  واشنطن  يد  يف  األمرييك  القرار  بأن  لهم 

بني  االختيار  عليكم  كحلفاء  وأنكم  بروكسل،  يف 

دعم واشنطن يف موقفها أو االستمرار مع إيران 

خسائر.  من  يأتيهم  أن  ميكن  ما  تحمل  وبالتايل 

مسانداً  طرفاً  تكون  أن  ألوروبا  يريد  ترامب 

كل  ترمي  وأال  العامل  لشؤون  األمريكية  للقيادة 

وقوية  واضحة  رسالة  واشنطن.  املسئوليات عىل 

ألوروبا. 

الرسالة الرابعة موجهة إىل الطرف املعني باالتفاق 

أال وهو إيران. ترامب يريد أن يقول بأن إيران مل 

تلتزم بروح االتفاق وأنه ال ميكن ان يقبل باستمرار 

الوضع عىل ما هو عليه. نعم إيران جمدت علناً 

برنامجها للتخصيب النووي، ولكن مل تلتزم بروح 

دوراً  يعكس  أن  املفرتض  من  كان  الذي  االتفاق 

إيرانياً وصورة جديدة عن إيران تضعها يف مرتبة 

الدوليني.  والسلم  األمن  عن  املسئولة  الدول 

إيران من خالل سياساتها العدوانية املتدخلة يف 

والعراق  ولبنان  سوريا  مثل  أخرى  دول  شؤون 

سعيها  يف  مستمرة  زالت  ما  أنها  أثبتت  واليمن 

يأيت  مل  وبالتايل  والتهديد،  بالقوة  هيمنتها  فرض 

بتحقيق  الدفع  إيجايب يساعد عىل  االتفاق بيش 

يف  استمرارها  أن  كام  الدوليني.  والسلم  األمن 

تطوير صواريخ بالستية أكرب دليل عىل ان إليران 

كبحها  من  االتفاق  يتمكن  مل  هجومية  أطامع 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

طور  يف  اإليراين  السلوك  أن  إبراز  األقل  عىل  أو 

التغري. إيران مل تلتزم بروح االتفاق، ومل تعطي ما 

يثبت بأنها صاحبة نية سلمية ميكن الوثوق بها. 

وعليه جاءت الخطوة األمريكية بإلغاء املشاركة 

تدركه  مامل  لألسف  وهذا  االتفاق.  يف  األمريكية 

لبقاء  الساعية  األخرى  والدول  األوروبية  الدول 

االتفاق عىل ما هو عليه. 

إيران  داعمي  إىل  موجهة  الخامسة  والرسالة 

العربية  املنطقة  يف  السيام  وأطراف  دول  من 

وبخاصة أولئك الذين يسأيرونها يف تنفذ أجندتها 

دولة  إيران  يعتربون  الذين  وأولئك  ومرشوعها، 

مع  جديدة  بسياسة  ملتزم  ترامب  بأن  رشيفة 

االحتواء  وليس  الهجومي  االحتواء  قوامها  إيران 

سلفة  كان  الذي  اإليجايب  االنخراط  أو  الدفاعي 

باستمرار  يقبل  لن  ترامب  يتبعه.  أوباما  الرئيس 

إيران يف سياساتها العدوانية والتعاون املقدم لها 

من أطراف والسيام دول تعترب حليفة لواشنطن. 

رسالة قوية ومبارشة ملثل تلك األطراف. 

خالصة الكالم أن املوقف األمرييك الجديد أصبح 

الذي  العريب  املوقف  مع  كبري  بشكل  متامشياً 

تقوده السعودية ومرص ومعهام كل من اإلمارات 

للدور  والرافض  واملغرب  واألردن  والبحرين 

املفكك الذي تقوم به إيران يف املنطقة. وهذا أمر 

إيجايب البد من استثامره يف الحالة العربية حتى 

يصبح املرشوع العريب املنأوئ لتمدد اإليراين أكرث 

قوة ومتانة يف مواجهة املرشوع اإليراين املدمر.  
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وأعرب صاحب السمو ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

واعتزازه  الوطن  فخر  عن  املسلحة  للقوات  األعىل 

بأبنائه أصحاب اإلنجازات الذين يرتقون مبستوى أداء 

مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية.

الجهود  بذل  مواصلة  عىل  الفائزين  سموه  وحث 

والسعي دامئاً نحو التميز واالبتكار، متمنياً لهم مزيداً 

من التفوق والنجاح.

ترسيخ  عىل  الحكيمة  القيادة  حرص  سموه  وأكد 

ثقافة التميز واالبتكار يف جميع املجاالت، واالرتقاء 

الجهات  نهج  وتعزيز  املؤسيس،  األداء  مبستوى 

لإلبداع  ومحفزة  حاضنة  بيئة  لتكون  الحكومية، 

واالبتكار.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

متميزة  وطنية  طاقات  اإلمارات  امتالك  املسلحة 

غري  نتاجات  الوطن  رصح  إىل  تضيف  ومبدعة، 

يف  ذلك  جاء  عاملياً،  الريادة  له  وتحقق  مسبوقة، 

التواصل  موقع  عىل  صفحته  عىل  لسموه  تغريدة 

اليوم  «سعدت  سموه:  وقال  «تويرت».  االجتامعي 

بتكريم الفائزين بـ«جائزة القوات املسلحة للتميز 

واالبتكار» بنسختها األوىل، الجائزة جاءت لتكريس 

:

مهارة االبتكار واإلبداع الكامنة لدى منتسبي القوات 

املسلحة، منتلك طاقات وطنية متميزة ومبدعة، نريد 

لها أن تضيف إىل رصح الوطن نتاجات غري مسبوقة، 

وتحقق له الريادة عاملياً». 

يشار إىل أن جائزة القوات املسلحة تستهدف الضباط 

واملتقاعدين،  واملدنيني  والجنود  الصف  وضباط 

من  الوطنية  الخدمة  مجندي  جميع  إىل  إضافة 

الذكور واإلناث من مختلف التخصصات.

»
 .«

 -

.
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للفائزين  الجائزة، ومتنح  القصد من  لها، مبا يحقق 

املجاالت  الجائزة..  وتضم  والثاين.  األول  باملركزين 

التخصصية  واللوجستية  واإلدارية  والفنية  التعبوية 

واملجاالت العامة «األمن والسالمة والتدريب وتقنية 

املعلومات واألسلحة واملعدات واإلمداد والعمليات 

واإلدارة واآلليات ووسائل النقل الطبي والبيئة». 

للتميز واالبتكار»  القوات املسلحة  وتهدف «جائزة 

إىل تطوير وتعزيز مهارات االبتكار والبحث العلمي 

الخدمة  ومجندي  املسلحة  القوات  منتسبي  لدى 

املهام  إنجاز  يف  القتالية  الكفاءة  لرفع  الوطنية 

اللوجستية  والخدمات  األداء  مبستوى  واالرتقاء 

املسلحة،  القوات  يخدم  مبا  املختلفة،  واإلدارية 

العاملية. كام تهدف إىل وضع  املعأيري  ويتوافق مع 

أسس تحفيز االبتكار والبحث العلمي، وغرس ثقافة 

املسلحة،  القوات  منتسبي  لدى  والتطوير  اإلبداع 

إضافة إىل بث روح التنافس وتقديم الحلول املبتكرة 

للعديد من التحديات، واكتشاف املواهب والطاقات 

اإليجايب  املردود  يحقق  مبا  واستثامرها  البرشية، 

للقوات املسلحة.

 

وتشمل أقسام الجائزة ــ للفئتني الفردية والجامعية 

ــ أوًال: جائزة «أفضل ابتكار» وتهتم بكل فكرة حولت 

من دراسة نظرية إىل تطبيق عميل يحقق القصد من 

الجائزة، ومتنح للفائزين باملراكز الثالثة.. ثانياً: جائزة 

يطرح  بحث  بكل  وتُعنى  علمي»،  بحث  «أفضل 

معضلة حالية أو مستقبلية، ويعرض الحلول اإلبداعية 
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

نيكولسون  جون  أول  الفريق  املسلحة  للقوات 

ـ التابعة لحلف « الناتو»  قائد بعثة الدعم الحازمـ 

والقوات األمريكية يف أفغانستان.

جرى  الذي  ــ  اللقاء  خالل  الجانبان  واستعرض 

والتنسيق  التعاون  ــ  أبوظبي  البطني يف  يف قرص 

 .. والعسكرية  الدفاعية  املجاالت  البلدين يف  بني 

إضافة إىل جهودهام املشرتكة يف محاربة التطرف 

يخدم  مبا  التعاون  تعزيز هذا  وأهمية  واإلرهاب 

املصالح املشرتكة للبلدين الصديقني ويحفظ أمن 

واستقرار املنطقة.

وجهات  األمرييك..  واملسؤول  سموه  تبادل  كام 

اإلقليمية  واألحداث  املستجدات  حول  النظر 

والدولية وعدد من القضأيا ذات االهتامم املشرتك.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

أول  الفريق  ــ  الرئاسة  قرص  يف  املسلحة  للقوات 

الباكستاين وتبادل  الجيش  قمر جأويد باجوا قائد 

التهاين مبناسبة حلول  الباكستاين  سموه واملسؤول 

شهر رمضان املبارك .. سائلني الله عز وجل أن يعيد 

هذا الشهر عىل الجميع بالخري واليمن و الربكات.

التعاون  عالقات  اللقاء  خالل  الجانبان  واستعرض 

يخدم  مبا  تطويرها  وسبل  البلدين  بني  الثنايئ 

مصالحهام املشرتكة.. وتنأوال أهمية تعزيز التعاون 

والتنسيق املشرتك بني البلدين يف مختلف املجاالت 

الدفاعية والعسكرية.

التطورات  حول  النظر  وجهات  الجانبان  وتبادل 

اإلقليمية والدولية إضافة إىل عدد من القضأيا ذات 

االهتامم املشرتك.

حرض اللقاء معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة ومعايل عيل 

للمجلس  العام  األمني  نائب  الشاميس  حامد  بن 

األعىل لألمن الوطني.
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة يف قرص البطني قيادات وممثيل املراسم و 

الترشيفات عىل مستوى الدولة.

شهر  مبناسبة  الجميع  مع  التهاين  سموه  وتبادل 

رمضان املبارك .. سائلني املوىل عز وجل أن يعيده 

عىل دولة اإلمارات وشعبها بالخري واليمن والربكات 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  عىل  يديم  وأن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله « موفور 

الوطن  خري  فيه  ملا  يوفقه  وأن  والعافية  الصحة 

ورفعته.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 

بقيادة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  نهيان 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس الدولة ” حفظه الله ” تؤمن بقدرة كوادرها 

الوطنية عىل أداء مسؤولياتها وواجباتها وفق أعىل 

يقدم منوذجا  مبا  والتميز  والجودة  الكفاءة  معأيري 

التي  الرفيعة  واملكانة  الحضاري  الوجه  يعكس 

وصلت إليها الدولة.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب   التقى 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة رفاق سموه من طياري القوات الجوية.

الدكتور  سعادة  سموه ملنزل  جاء ذلك خالل زيارة 

لدى  الدولة  سفري  القبييس  هامل  أحمد  محمد 

جمهورية أذربيجان وذلك مبنطقة الكرامة بأبوظبي.

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن 

سعادته بلقائهم و تبادل معهم التهاين مبناسبة شهر 

يحفظ  أن  وجل  عز  املوىل  داعني  املبارك  رمضان 

وطننا الغايل عزيزا آمنا مستقرا و أن يديم موفور 

الصحة و العافية عىل صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله «.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تبادل  كام 

الجوية  القوات  طياري  من  رفاقه  مع  نهيان  آل 

التي  الروابط  عمق  يجسد  مبا  الودية  األحاديث 

تجمع القيادة الحكيمة و أبناء الوطن.

رسب  أول  تشكيل  ذكريات  الجميع  استحرض  و 

للطريان العمودي و أهم اللحظات واملواقف التي 

عز وجل  الله  داعني   .. الفرتة  تلك  بها خالل  مروا 

أن يتغمد الراحل الكبري املغفور له الشيخ زايد بن 

رحمته  بواسع  ثراه  الله  طيب  نهيان  آل  سلطان 

وغفرانه الذي كان لدعمه الكبري للقوات املسلحة 

و  التحديث  مسرية  انطالقة  يف  العظيم  الفضل 

التطوير لقواتنا املسلحة لتصل إىل أعىل مستويات 

الجاهزية والكفاءة.
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حرض الحفل .. معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل 

أحمد  بن  محمد  ومعايل  التسامح  وزير  نهيان 

البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعايل الفريق 

أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن 

القوات املسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد 

الخدمة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون  بن 

الوطنية واالحتياطية إىل جانب عدد من الشيوخ 

الدبلومايس  السلك  وأعضاء  واملسؤولني  والوزراء 

وكبار ضباط القوات املسلحة.

وبدأ االحتفال بوصول سمو الشيخ سيف بن زايد 

...

 «  »
.
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آل نهيان الذي كان يف استقباله مبيدان االحتفاالت 

الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل 

رئيس أركان القوات املسلحة واللواء الركن بحري 

طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان 

قائد القوات البحرية.

العسكرية  التحية  العرض  طابور  أدى  بعدها 

الوطني  السالم  املوسيقى  وعزفت  الحفل  لراعي 

آيات  تليت  ثم  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 

عطرة من الذكر الحكيم بعدها تفقد راعي الحفل 

طابور العرض العسكري الذي يشارك فيه ضباط 

وأفراد القوات البحرية.

لبدء  سموه  الطابور  قائد  استأذن  ذلك  بعد 

القوات  أفراد  و  ضباط  قدم  حيث  االستعراض، 

طابور  تقدم  ذلك  عقب  عسكريا  عرضا  البحرية 

أدوا  حيث  األمام،  إىل  االستعراض  بهيئة  العرض 

التحية العسكرية لسموه.

الركن بحري طيار الشيخ  اللواء  وألقى بعد ذلك 

سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات 

بسمو  فيها  رحب  املناسبة  بهذه  كلمة  البحرية 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وقال : «نحتـفل 

بعد مرور خمسني عاما  الذهبي  باليـوبيل  اليوم 

له  املغفور  أصدره  الذي  التاريخي  القرار  عىل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- 

يف الثاين من مـــأيو لعــام 1968 بتأسيس القوات 

البحرية.

البحرية جاءت  لقواتنا  األوىل  النشأة  إن  وأضاف 

حامية  عىل  قادرة  وحدات  إىل  الحاجة  بسبب 

املصالح االقتصادية البحرية.. ومع مرور السنوات 

تطوير  الرضوري  من  أصبح  التهديدات  وتنوع 

القوة لتصبح قادرة عىل الجمع بني حامية  هذه 

األخرى  التهديدات  ومجابهة  الوطنية  املصالح 

التي تهدد سيادة الدولة.

وأكد أن االستقرار الذي تشهده الدولة جاء بفضل 

من الله سبحانه وتعإىل وهمة الرجال، وأن التطور 

الذي تشهده قواتنا املسلحة بصفة عامة وقواتنا 

البحرية بصفة خاصة، جاء نتاج التخطيط السليم 

والتي  األعىل  املستوى  من  املستمرة  واملتابعة 

نجني مثارها بهذه السفن والزوارق التي سموكم 

بدخولها  إيذانا  لحظات  بعد  تدشينها  بصدد 

الخدمة.. كام أن افتتاح قاعدة غنتوت البحرية يف 
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هذا اليوم يعترب أحد اإلنجازات املهمة يف مسرية 

القواعد  بجانب  لتعمل  البحرية  القوات  تطوير 

البحرية األخرى يف توفري الدعم املطلوب ملختلف 

الوحدات املتمركزة فيها.

الحفل  راعي  إىل  بالشكر  توجه  كلمته  ختام  ويف 

والذين   ، نشأتها  منذ  البحرية  القوات  وقادة 

لهذا  البحرية  قواتنا  وصلت  حتى  الكثري  قدموا 

لقواتنا  املتواصل  الدعم  بفضل  وذلك  املستوى 

نبذل  أن  عىل  الله  معاهدين  عامة  املسلحة 

قصارى جهدنا يف العمل الجاد واملتواصل لحامية 

الرشيدة  القيادة  ظل  تحت  الوطنية  مكتسباتنا 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  لسيدي 

آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتقدم بعدها 

قائد الطابور مستأذنا سمو الشيخ سيف بن زايد 

وأفراد  ضباط  أدى  حيث  باالنرصاف،  نهيان  آل 

القوات البحرية التحية العسكرية لسموه.

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  قام  ثم 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  يرافقه 

واللواء  املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

بن  حمدان  بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري  الركن 

بتدشني  البحرية  القوات  قائد  نهيان  آل  محمد 

زورق كورفيت صواريخ ابوظبي من إنتاج رشكة 

فنكنتريي اإليطالية.

الزورق  سارية  عىل  الدولة  علم  سموه  ورفع 

الخدمة ضمن  دخوله  و  الرسمي  تدشينه  معلنا 

أسطول قواتنا البحرية الباسلة .. وقام سموه بعد 

الزورق  أرجاء  مختلف  يف  تفقدية  بجولة  ذلك 

وتوقف عند غرفة القيادة والسيطرة واستمع من 

ضباط القوات البحرية إىل رشح واف حول املهام 

القتالية للزورق والتقنيات العالية التي تستخدم 

يف هذه القطعة البحرية التي تعد القوة الضاربة 

لقواتنا املسلحة الباسلة .
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لقاعدة  افتتاحه  رسميا  سموه  دشن  ذلك  عقب 

غنتوت البحرية الذي تزأمن مع احتفاالت القوات 

املسلحة بالذكرى الـ 42 لتوحيد القوات املسلحة 

واحتفاالت القوات البحرية باليوبيل الذهبي.

اللوحة  عن  الستار  بإزاحة  سموه  قام  فقد 

البحرية  غنتوت  قاعدة  بافتتاح  إيذانا  التذكارية 

قواتنا  قدرات  وتعزيز  رفع  يف  يسهم  ما  رسميا 

الخطط  إطار  يف  مهامها  تنفيذ  عىل  البحرية 

تنطلق من  والتي  الشاملة  الدفاعية  االسرتاتيجية 

عىل  والحفاظ  الوطن  لحامية  األمنية  املصالح 

منجزاته وصيانة مكتسباته.

2025

وما   2025 خطة  حول  إليجاز  سموه  استمع  ثم 

من  تعزز  اسرتاتيجية  أهداف  من  تتضمنها 

الذي  البارز  والدور  املتميز  املؤسيس  العمل 

الربية والجوية  القوات املسلحة  تلعبه تشكيالت 

والبحرية يف تعزيز مكانة اإلمارات عامليا.

عقب ذلك تفضل سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

األول  الرعيل  القادة والضباط من  بتكريم  نهيان 

البحرية  القوات  تأسيس  مرحلة  عارصوا  الذين 

أثناء  الوطن  خدمة  يف  بدورهم  وعرفإنا  تقديرا 

خدمتهم العسكرية وتكريم املتميزين يف القوات 

البحرية.
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نارص  إبراهيم  طيار  الركن  اللواء  الحفل،  حرض 

والدفاع  الجوية  القوات  قائد  العلوي،  محمد 

الجوي، وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

حمد  الركن  الفريق  معايل  بوصول  االحتفال  بدأ 

محمد ثاين الرميثي، رئيس أركان القوات املسلحة، 

بعدها عزفت املوسيقى العسكرية السالم الوطني 

آيات  تليت  ثم  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 

عطرة من الذكر الحكيم، بعدها تفقد راعي الحفل 

عدد  فيه  شارك  الذي  العسكري  العرض  طابور 

والدفاع  الجوية  القوات  ومنتسبات  منتسبي  من 

الجوي.

وألقى بعد ذلك، اللواء الركن طيار إبراهيم نارص 

والدفاع  الجوية  القوات  قائد  العلوي،  محمد 

براعي  فيها  رحب  املناسبة  بهذه  كلمة  الجوي 

فيه  نحتفل  الذي  اليوم  هذا  يف  وقال:  الحفل، 

باليوبيل الذهبي لتأسيس القوات الجوية والدفاع 

القائد  الجوي، نستذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس، 

نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة األوىل يف 

عىل  وعمل  الجوي،  والدفاع  الجوية  القوات  بناء 

تطويرها يك تكون قوة الوطن الرادعة التي تحمي 

ما  ولعل  أراضيها،  سالمة  وتضمن  الدولة،  أجواء 

العزيزة  الوطنية  املناسبة  هذه  أن  صدورنا  يثلج 

دولة  فيه  تحتفي  الذي  زايد»  «عام  ظل  يف  تأيت 

50

.
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اإلمارات بذكرى مرور مائة عام عىل ميالد املغفور 

الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 

ثراه، وإبراز دوره الرائد يف بناء دولة االتحاد الفتية 

ووضع مرتكزاتها التي مكنتها من التطور والتقدم 

يف املجاالت كافة.

عىل  عاماً  خمسني  مبرور  اليوم  نحتفل  وأضاف: 

وكلنا  الجوي،  والدفاع  الجوية  القوات  تأسيس 

مستوى  عىل  نوعية  إنجازات  من  تحقق  مبا  فخر 

البرشي،  للعنرص  والتأهيل  والتدريب  التسليح 

وكلنا ثقة أيضاً عىل حارض هذا الوطن ومستقبله، 

درجات  بأعىل  تتمتع  املسلحة  قواتنا  دامت  ما 

جميع  مواجهة  عىل  والقدرة  والجاهزية،  اليقظة 

عوامل  من  متتلكه  ما  بفضل  وذلك  التحديات، 

تدريب مستمر،  تتلقاه من  والتفوق، وما  النجاح 

التقنيات  وأحدث  األسلحة  أفضل  من  تحوزه  وما 

يف العامل.

محمد  نارص  إبراهيم  طيار  الركن  اللواء  وأوضح 

لتأسيس  الذهبي  باليوبيل  االحتفال  أن  العلوي، 

قواتنا الجوية مثلام هي مناسبة وطنية تدعو إىل 

للتأمل  ثرية  فرصة  كذلك  فإنها  واالعتزاز،  الفخر 

دولة  إعالن  وقبل  بل  البدأيات،  إىل  بنا  والعودة 

الشيخ  له  املغفور  قرر  حينام  الفتية،  االتحاد 

عام  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 

البدء  آنذاك  أبوظبي  إلمارة  حاكامً  بصفته   1968

يف تأسيس قوات جوية لتدعم قوة دفاع أبوظبي، 

ثاقبة  ونظرة  استرشافية  رؤية  عن  وقتها  ليعرب 

وإدراك عميق ملا ستشكله هذه القوات من إضافة 

وحامية  الشامل  الوطني  األمن  ملرتكزات  نوعية 

املصالح الوطنية العليا.

وأشار إىل أن مراحل تطور القوات الجوية والدفاع 

تجسد  ال  املاضية  عاماً  الخمسني  خالل  الجوي 

فقط حجم اإلنجاز الذي تحقق، سواء عىل صعيد 
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صعيد  عىل  أو  والتدريب،  والتطوير  التحديث 

علمي  بشكل  وتأهيله  البرشي،  العنرص  إعداد 

سليم، باعتباره األساس يف بناء القوات الجوية، وإمنا 

تشري أيضاً إىل قوة اإلرادة واإلرصار عىل تجأوز أية 

عقبات تحول دون بناء هذه القوات بشكل عرصي 

يواكب طموحات بناء قوات مسلحة قوية، وحينام 

مايو  السادس من  املسلحة يف  القوات  توحيد  تم 

كان  واحدة،  وقيادة  واحد  علم  تحت   1976 عام 

هناك تركيز واضح عىل تطوير القوات الجوية، فتم 

تزويدها بأحدث املعدات واملقاتالت..

ويف يونيو من عام 1987 تم دمج كل من القوات 

املختلفة  بوحداتها  الجوي  الدفاع  وقيادة  الجوية 

يف  جديدة  مرحلة  لتمثل  واحدة،  قيادة  تحت 

مسرية التطور والتحديث.

وأشاد مبستوى األداء املتقدم الذي أظهرته قواتنا 

الجوية يف العديد من املهام الخارجية التي أوكلت 

وإعادة  الحزم  «عاصفة  عملية  يف  سواء  إليها، 

ضد  الدويل  التحالف  ضمن  أو  اليمن  يف  األمل» 

تنظيم «داعش» اإلرهايب.

أن  الجوي،  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  وأوضح 

الجوية  القوات  التي حظيت به  التقدير واإلشادة 

يؤكد  العامل  دول  من  العديد  من  الجوي  والدفاع 

لنا  رسمته  الذي  الصحيح،  الطريق  يف  نسري  أننا 

توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون قواتنا الجوية 

ركيزة القوات املسلحة التي تعزز األمن واالستقرار 

الشامل يف الداخل، وتشارك بفاعلية يف إعادة األمن 

واالستقرار يف املنطقة والعامل.

العرفإن  بكل  دامئاً  نتذكر  قال:  كلمته،  ختام  ويف 

شهداء  وجميع  الجوية،  القوات  شهداء  والتقدير 

قواتنا املسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، 

الدفاع عن  الثابتة يف  ودفاعاً عن مبادئ اإلمارات 

يف  والسلم  األمن  حفظ  يف  واملساهمة  الوطن، 

ميادين  يف  خفاقة  رأيتها  ورفع  والعامل،  املنطقة 

بأننا  الرشيدة  قيادتنا  الحق والواجب، كام نعاهد 

سنبذل أقىص جهودنا حتى نظل عند حسن ظنهم 
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بنا، وحتى تبقى رأياتنا ترفرف بعزة وشموخ.

مدى  أظهر  وثائقي  فيلم  عرض  تم  ذلك،  بعد 

التطور الذي واكب مسرية القوات الجوية والدفاع 

الخارجية منذ نشأتها واملكانة  الجوي ومشاركاتها 

املرموقة التي وصلت إليها حتى أصبحت اليوم من 

أكرث القوات الجوية تقدماً وتجهيزاً عىل املستويني 

الدويل واإلقليمي.

طائرات  من  لعدد  جوية  استعراضات  ذلك،  تال 

الحدث  سامء  يف  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات 

تعكس عزة وقوة الدولة، وأظهرت الرباعة والقدرة 

العالية لصقور اإلمارات.

وكان الحفل قد اشتمل عىل معرض ثابت للطائرات 

تستخدمها  التي  واملعدات  واآلليات  العسكرية 

القوات الجوية والدفاع الجوي، عقب ذلك، تفضل 

الرميثي،  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل 

رئيس أركان القوات املسلحة بتكريم قادة القوات 

الجوية السابقني، تقديراً وعرفإناً بدورهم يف خدمة 

الوطن أثناء خدمتهم العسكرية.الوطن أثناء خدمتهم العسكرية.
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وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  التقى 

الدفاع  وزارة  يف  مكتبه  يف  الدفاع  لشؤون  دولة 

الوطنية  اإلدارة  رئيس  نائب  زانبني  زو  من  كال 

 SASTIND والصناعة  والتكنولوجيا  للعلوم 

الصينية وهان دامينغ املدير العام لقسم التجارة 

والوفد  الصيني  الخارجية  والشؤون  العسكرية 

املرافق لهام وذلك بحضور سعادة مطر سامل عيل 

الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة اللواء الركن 

القوات  قائد  العلوي  إبراهيم نارص محمد  طيار 

الجوية والدفاع الجوي ورحب معايل وزير الدولة 

عن  معربا   .. الصيني  بالوفد  الدفاع  لشؤون 

البلدين  مسؤويل  بني  الزيارات  بتبادل  سعادته 

والتعاون  الصداقة  عالقات  تعزيز  يف  يسهم  مبا 

ويخدم مصالحهام املشرتكة. 

النظر حول عدد من  الرأي ووجهات  تبادال  كام 

املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

الفاليس  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  وقع 

توموهريو  والسيد  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير 

اتفاقية  الياباين  للدفاع  الدولة  وزير  ياماموتو 

يف  واليابان  اإلمارات  دولة  بني  مشرتك  تعأون 

شؤون األمن والدفاع.

الخربات  وتبادل  التعاون  إىل  االتفاقية  وتهدف 

العالقات  وتطوير  لدعم  الدفاعي  املجال  يف 

زيادة  عىل  والعمل  البلدين  بني  االسرتاتيجية 

واملعدات  األمن  مجاالت  يف  التعاون  وتعزيز 

والتكنولوجيا الدفاعية.

وزارة  مقر  زيارته  خالل  البواردي  معايل  وأكد 

التي  العالقات  عمق  طوكيو  يف  اليابانية  الدفاع 

تشهد  والتي  واليابان  اإلمارات  دولة  بني  تربط 

وتوجيهات  دعم  بفضل  كبريا  اسرتاتيجيا  تطورا 

قياديت البلدين الصديقني.

 وقال أن االتفاقية تشكل نقلة نوعية جديدة يف 

املجال  يف  خاصة  البلدين  بني  الصداقة  عالقات 

الدفاعي واألمني.

 من جهة ثانية التقى معايل وزير الدولة لشؤون 

وكالة  مفوض  سوزويك  يوشييويك  بالسيد  الدفاع 

اللوجستية  والخدمات  والتكنولوجيا  االستحواذ 

بوزارة الدفاع اليابانية.

حول  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  خالل  وتم 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  رضورة 

جميع  يف  وتطويرها  دعمها  وسبل  الصديقني 

املجاالت وبخاصة الدفاعية والعسكرية.
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شهد سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن 

العامري، قائد القوات الربية، يف مدينة زايد العسكرية، 

القوات  مبعهد  للضباط  تخصصية  دورات  تخريج 

الربية، بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة.

وقال قائد مدرسة املشاة يف كلمة له بهذه املناسبة، إن 

مثل هذه الدورات التي تعقدها القوات الربية، تأيت 

انسجاماً مع متطلبات القوات املسلحة، وإن تفأوتت 

يف أشكالها ومضامينها وفرتات انعقادها، إال أن هناك 

عامالً مشرتكاً بينها، وهو الهدف الذي من أجله تعقد 

مثل هذه الدورات، وهي تقديم خربة نظرية وعملية 

ملنهاج  تطبيقهم  نتيجة  للخريجني  وتبادلية  تراكمية 

الدورات الذي يضمن اكتساب الخربات لتشكل قاعدة 

جيدة ينطلق منها الضابط يف صقل شخصيته وتوسيع 

أن  وأكد  اإلبداع.  إىل مرحلة  ليصل  مداركه وخرباته، 

قيادة معهد القوات الربية بشكل عام ومدرسة املشاة 

بشكل خاص يحمالن عىل عاتقيهام مسؤولية تحقيق 

رؤية القيادة العامة للقوات املسلحة يف خلق مدارس 

وضباط  الضباط  وتأهيل  تدريب  مهمتها  متخصصة 

يف  االحرتافية  تحقيق  نحو  واضحة  بأهداف  الصف 

لديها  مؤهلة  بدماء  املسلحة  قواتنا  لرفد  التدريب 

معهد  أن  إىل  مشرياً  التخصصية،  والكفاءة  املعرفة 

من  رصحاً  تعتربان  املشاة  ومدرسة  الربية  القوات 

ومصدر  املسلحة،  قواتنا  يف  واملعرفة  العلم  رصوح 

إشعاع علمي ومعريف، ودعامً لقواتنا الربية التي تركز 

دامئاً عىل نوعية وكفاءة التدريب والعمل دامئاً عىل 

التقييم والتطوير املستمر لخدمة أهدافنا التدريبية.

»
 «2018

شهد معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، 

رئيس أركان القوات املسلحة، افتتاح فعاليات الدورة 

العمليات  قوات  معدات  معرض  من  عرشة  الثانية 

مجال  يف  املتخصص   «2018 «سوفكس  الخاصة 

العمليات الخاصة واألمن القومي الذي افتتحه امللك 

عبدالله الثاين، ملك اململكة األردنية الهاشمية.

املرافق  والوفد  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  وقام 

له بجولة يف أجنحة املعرض الذي تستضيفه عامن، 

ويشارك يف دورته الـ12 أكرث من 350 رشكة من 35 

من 53  رسمياً  املعرض 99 وفداً  دولة، فيام يحرض 

دولة.

شملت جولة معاليه عدداً من أقسام وأجنحة الدول 

األجهزة  صناعات  يف  املتخصصة  العاملية  والرشكات 

وتجهيزات  العسكرية،  واملعدات  واملستلزمات 

العمليات الخاصة التي تعرض آخر ما توصلت إليه 

التكنولوجيا يف املجال من شتى دول العامل.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  وأعرب 

الرميثي عن بالغ شكره ملا ملسه من حفأوة وحسن 

الهاشمية  األردنية  للمملكة  زيارته  خالل  ضيافة 

بني  القامئة  األخوية  العالقة  عرى  تجسد  التي 

يف  سيام  ال  كافة،  املجاالت  يف  الشقيقني  البلدين 

املجاالت العسكرية.
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املكون  «تطوير  مؤمتر  انعقاد  مبناسبة  ذلك  جاء 

الواحد  القرن  حروب  تحديات  ملواجهة  البرشي 

والعرشين»، برعاية وزارة الدفاع يف نادي ضباط 

مطر  سعادة  بحضور  بأبوظبي،  املسلحة  القوات 

الركن  واللواء  الدفاع،  وزارة  وكيل  الظاهري  سامل 

للسياسات  املساعد  الوكيل  القحطاين،  طيار فالح 

والشؤون االسرتاتيجية بوزارة الدفاع.

ويهدف املؤمتر إىل استعراض آليات تطوير املكون 

الحادي  القرن  حروب  تحديات  ملواجهة  البرشي 

والعرشين، وإعداد رشاكات اسرتاتيجية مع مراكز 

البحوث املتخصصة يف مجاالت األمن والدفاع.

البواردي: إن إميان  وقال معايل محمد بن أحمد 

البالد  أمن هذه  أن  هو  يتزعزع  ال  الذي  قيادتنا 

األول،  السور  فهم  أبنائها،  سواعد  عىل  يقوم 

والحصن األخري لضامن بقاء واستمرار هذا الوطن، 

وأن املكون البرشي هو العنرص األهم يف معادلة 

القدرات  تعزيزنا  من  يجعل  الذي  األمر  الدفاع، 

رضورياً  أمراً  والتأهيل  التدريب  عرب  الوطنية 

إلكسابه املهارات والخربات الالزمة لخوض معارك 

املستقبل.

جنودنا  من  الوطن  أبناء  متكن  لقد  وأضاف: 

البواسل، أن ينتزعوا االحرتام والتقدير بكفاءاتهم 

مستوى  أجمع  للعامل  أظهرت  التي  القتالية 

الحرفية والتنظيم والتدريب، مام أوصلهم ألعىل 

الحروب  ملتطلبات  الواعي  الفهم  مستويات 

الحديثة، وتقف الجيوش العاملية وقادتها احرتاماً 

للجندي اإلمارايت امللتزم بقواعد وأخالقيات القتال 

يف جميع ميادينه، إىل جانب مهارته يف استخدام 

جميع القدرات العسكرية. 

من جانبه، أشار اللواء الركن طيار فالح القحطاين، 

عىل  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  وجود  إىل 

البيئة األمنية والتي تزيد من التحديات واملخاطر 

تعترب  األمن  بيئة  كون  وذلك  والتهديدات، 

القوة  موازين  وإن  متوقعة،  غري  برسعة  متغرية 

التكنولوجيا  وتتقدم  تتحول،  ومراكزها  العاملية 

االجتامعية  اإلعالم  وسائل  وأن  متسارع،  مبعدل 

وتغيري  بتحويل  تقوم  املعلومات  وتكنولوجيا 

تتزايد،  السكان  املجتمعات، وأعداد  سلوك وفكر 
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ويهاجرون.  يتنقلون  والبرش  تُستَنزَف،  واملوارد 

البيئة  عىل  تؤثر  وغريها  العوامل  هذه  فكل 

األمنية، والتي يتضح أن تأثريها سيبقى عىل هذا 

الحال يف املستقبل يف املديني املتوسط والبعيد.

وبني أن الحرب بحد ذاتها تتغري، ومل يعد باإلمكان 

رؤية الحرب ببساطة كنشاط بني دولة ودولة، أو 

وصفها من حيث كونها تقليدية أو غري تقليدية 

األخرية  فالسنوات  متامثلة.  غري  أو  متامثلة  أو 

حرب  البعض  عليه  يطلق  تطوراً  الحرب  شهدت 

الرابع، ويتحدث آخرون عن حرب الجيل  الجيل 

الخامس، وما زال البعض اآلخر يصفها بـ «الحرب 

من  مزيج  من  تتكون  إنَّها  حيث  من  الهجينة» 

الخاصة  القوات  وتسلل  اإلرهابية،  الهجامت 

لوسائل  النطاق  واسع  واستخدام  والتجسس، 

ذلك  يف  مبا  املعلومات،  واسرتاتيجيات  اإلعالم 

عن  فضالً  الخداع،  وأعامل  السيربانية  الهجامت 

أساليب القتال األكرث تقليدية، الفتاً إىل أنه وبغض 

النظر عن االسم الذي يتم إطالقه عىل هذا النوع 

من الحروب، إال أنه ميكن رؤيتها بالواقع تُستخدم 

يف  إيران  وتستخدمه  أوكرانيا،  ويف  جورجيا،  يف 

العديد من حروبها بالوكالة يف املنطقة.

املوارد  تطوير  أهمية  املؤمتر  أعامل  وناقشت 

كيفية  وهي  رئيسة،  مجاالت  ثالثة  يف  البرشية 

لتلبية  مناسبني  أشخاص  عىل  الحصول  ضامن 

الذي ميكن أن  الوطني، والدور  احتياجات األمن 

يلعبه االبتكار والتكنولوجيا الجديدة، مبا يف ذلك 

الذكاء االصطناعي، باملساعدة عىل معالجة بعض 

القدرات  تطوير  يجب  وكيف  التحديات،  هذه 

البرشية لدعم الصناعات الدفاعية.

املوارد  تطوير  مناقشته  عند  املؤمتر  وراعى 

البرشية، ثالث قضأيا أساسية، وهي تعداد السكان 

ولكنه  األهم  الدولة  مورد  وهو  اإلمارات،  يف 

التكنولوجيا  استخدام  وأهمية  محدودية،  األكرث 

الدولة،  يف  املحدودة  األعداد  عن  للتعويض 

والذكاء  طيار،  دون  من  والطائرات  فالروبوتات، 

هي  البيانات  وعرض  القرار،  ودعم  االصطناعي، 

استغاللها ملساعدة املوارد البرشية،  أدوات ميكن 

يعتربان  اللذين  والتعليم  للتدريب  باإلضافة 

لكن  والشعب،  للوطن  للنجاح  أساسيني  عاملني 

هذا وحده لن يكون كافياً، إذ يجب أن يتم تطوير 

ويجب  والضابط،  الجندي  مستوى  عىل  القادة 

إدارة املواهب لتحقيق أفضل النتائج، وعدم هدر 

املوارد عىل مهام ميكن آلخرين أن يقوموا بها، أو 

ألنظمة وآالت أن تقدمها.

أوراق  من  عدداً  املؤمتر  خالل  الخرباء  وطرح 

تأثريات  حول  موضوعات  تشمل  التي  العمل 

يتعلق  فيام  البرشي  املكون  عىل  الناشئة  الحرب 

باألمن الوطني وتأثري الذكاء االصطناعي واألمتتة، 

باإلضافة  الناشئة،  الحرب  وأشكال  والدميغرافيا 

بصناعة  يتعلق  فيام  العاملة  القوى  تحديات  إىل 

الدفاع الوطني.

رئيس  سامل حميد،  الدكتور  استعرض  جانبه،  من 

كلمته  يف  والبحوث  للدراسات  املزماة  مركز 

باملؤمتر، التحديات التي يواجهها السكان يف دولة 

تقرير  أول  مستعرضاً  األمن،  لتحقيق  اإلمارات 

اإلمارات  سكان  رشح  يتنأول  لإلمارات  دميغرايف 

هذا  بوضع  قام   ،1828 عام  يف  كان  بالتفصيل، 

مهامً  مرجعاً  ويعترب  الربيطانية،  القوات  التقرير 

من حيث عدد سكان اإلمارات، حيث كان يرتأوح 

نسمة،   3000 إىل   1500 بني  ما  السكان  عدد 

السكان،  األكرب من  العدد  الخيمة  رأس  وسجلت 

الفتاً إىل أن مشكلة الرتكيبة السكانية يف اإلمارات 

ليست وليدة اللحظة.
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أدت جموع غفرية من املصلني مبسجد الرواشد يف 

منطقة بني ياس صالة الجنازة عىل جثامن شهيد 

الوطن، كام أدى عدد من املسؤولني وضباط وأفراد 

املواطنني  من  غفرية  وجموع  املسلحة  القوات 

القدير  العيل  الله  دعوا  الذين  الصالة  واملقيمني 

ومغفرته  بواسع رحمته  الوطن  شهيد  يتغمد  أن 

وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقني 

واألبرار وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.

األخري  مثواه  إىل  الشهيد  جثامن  املصلون  وشيع 

وسط  ياس  بني  مقربة  يف  الرثى  ووري  حيث 

ويتغمده  له  الله  يغفر  بأن  الجميع  دعوات 

بالرحمة الواسعة .

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

سعيد  الوطن  شهيد  يف  العزاء  واجب  املسلحة 

زيارته  خالل   - سموه  وأعرب  الهاجري  محمد 

العاصمة  يف  الشليلة  منطقة  يف  العزاء  مجلس 

مواساته  وصادق  تعازيه  خالص  عن   - أبوظبي 

لذوي الشهيد، داعيا الله تعإىل أن يتغمده بواسع 

رحمته وينزله منازل الصديقني والشهداء واألبرار 

سبقوه  الذين  إخوانه  مع  جناته  فسيح  ويسكنه 

الصرب  ذويه  يلهم  وان  الشهادة،  رشف  نيل  يف 

والسلوان.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 

نهيان أن شهداء اإلمارات األبرار يسطرون مواقف 

..معربا  والتضحية  واإلقدام  الشجاعة  يف  عظيمة 

بتضحياتهم ومبواقف أرسهم  واعتزازه  عن فخره 

الوطن  ألجل  متلك  ما  أغىل  تقدم  التي  املرشفة 

والواجب اإلنساين .

وقال سموه إن القيم التي يواصل أبناء اإلمارات 

والفداء تعد صامم  والبذل  التضحية  ترسيخها يف 

وصون  الوطن  لحامية  الحصني  والدرع  أمان 

عالية  رأيته  وتظل  قويا  عزيزا  ليبقى  مكتسباته 

خفاقة شامخة .

توافد جموع املواطنني واملقيمني وضباط القوات 

سعيد  الوطن  شهيد  عزاء  خيمة  عىل  املسلحة 

« »

 « »
.
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مجلس  زيارتهم  خالل  املعزون  وأعرب  الهاجري 

ألرسة  ومواساتهم  تعازيهم  خالص  عن  العزاء 

أن  القدير  العيل  الله  داعني  البطل..  الشهيد 

يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقني 

والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن 

يلهم ذويه الصرب والسلوان.

راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  قدم 

آل مكتوم ويل عهد ديب واجب العزاء يف الشهيد 

البطل، فقد قام سموه بزيارة مجلس عزاء الشهيد 

وأعرب سموه النجال واخوان الشهيد وذويه عن 

الذين  الوطن  بشباب  الرشيدة  والقيادة  اعتزازه 

والعدل  الحق  سبيل  يف  بتضحياتهم  يجسدون 

لرتاب  والوالء  واالنتامء  الصالحة  املواطنة  روح 

وطننا ودولتنا الحبيبة وقيادتها امل

وتوجه سمو ويل عهد ديب بالدعاء إىل املوىل عز 

االبرار  البطل وشهداءنا  شهيدنا  يتغمد  ان  وجل 

بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم جميعا فسيح 

جناته ويلهم ذويهم وشعبنا جميل الصرب وحسن 

العزاء.

قدم سعادة فهد سعيد املنهايل سفري الجمهورية 

اليمنية لدى الدولة واجب العزاء إىل أرسة الشهيد 

خالل   - املنهايل  السفري  نقل  و  الهاجري  سعيد 

صادق  و  تعازي  خالص   - العزاء  مجلس  زيارته 

هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  فخامة  مواساة 

رئيس الجمهورية اليمنية ألرسة و ذوي الشهيد .. 

داعيا الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

و أن ينزله منازل الصديقني و الشهداء والصالحني 

الصرب  ذويه  يلهم  وأن  يسكنه فسيح جناته  وأن 

والسلوان.

و أشاد املنهايل مبا يسطره جنود اإلمارات البواسل 

من مالحم و بطوالت و تضحية عىل أرض اليمن 

محأولة  ضد  الرشعية  و  العدل  عن  مدافعني 

مليشيات  قبل  من  اليمنية  الدولة  اختطاف 

اليمني يف  الشعب  التابعة إليران و حق  الحويث 

العيش بسالم واستقرار.
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة 
يف دعم ونجدة األشــقاء يف اليمن، وتقديم 
العــون الالزم لهم بشــتى أشــكاله وأنواعه 

ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل 
مشــرتك، وإن األحداث مهــام تعاظمت لن 
تثنينــا عن القيام بواجبنــا األخوي والديني 
والعرويب واإلنســاين تجاه أشقائنا يف اليمن، 
بل عــىل العكس ســتزيدنا عزميــة وإرصار 

لتحقيق                  كاملة.



325572018

 :

املسلحة  قواتنا  منتسبو  البواسل  جنودنا  رفع 

اليمن  أرض  يف  والرشف  العز  مبيادين  املرابطون 

بروح ومعنويات عالية و إرصار عىل النرص واعتزاز 

برشف الجندية والدفاع عن قضأيا الوطن .. أخلص 

التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ 

«حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الله» و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ  السمو  و صاحب  الله»  «رعاه  حاكم ديب 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة و أصحاب السمو 

حكام اإلمارات وإىل شعب اإلمارات الكريم وأرس 

شهدائنا األبرار مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك 

و  عديدة  أعواما  يعيده  أن  وجل  عز  الله  داعني 

أزمنة مديدة وأن يديم نعمة األمن واألمان عىل 

دولة اإلمارات و سائر دول العامل واألمتني العربية 

واإلسالمية.

عىل  إرصارهم  املسلحة  قواتنا  منتسبو  أكد  و   

من  الشقيق  اليمني  الشعب  جانب  إىل  الوقوف 

أجل إعادة الحق ألهله و دفاعا عن قضأيا أمتهم 

اليمني بالبطوالت  .. مشريين إىل إعتزاز الشعب 

التي تحققت بدعم قوات التحالف العريب الذي 

تقوده اململكة العربية السعودية والتي تنعكس 

ميليشيات  من  الخالص  نحو  اليمن  مسرية  عىل 

حملة  من  خلفها  يقف  ومن  االنقالبية  الحويث 

األجندات التي تستهدف أمتنا برمتها.

 وعرب جنود قواتنا املسلحة وهم يكتبون بثباتهم 

ميادين  يف  جديدة  مرشفة  صفحات  وعزميتهم 

والقيادة  للوطن  والئهم  عن  والعطاء  البذل 

مواقف  ترجمة  عىل  العزم  مؤكدين  الرشيدة 

الراسخ  إميانهم  عرب  قضأياه  عن  والدفاع  الوطن 

والذود  الحق  ونرصة  الضعيف  دعم  عىل  القائم 

عنه يف وجه الطغاة واملتآمرين الذين يستهدفون 

اليمن واملنطقة واألمة كلها.

املسلحة  قواتنا  منتسبي  أحد  سامل  راشد  رفع  و   

وشعب  الرشيدة  القيادة  إىل  التهاين  آيات  أسمى 

حلول  مبناسبة  األبرار  الشهداء  أرس  و  اإلمارات 

ميادين  من  نجدد   » وقال:  املبارك  رمضان  شهر 

الرباط و الحق الوالء و االنتامء للقيادة وأن نكون 

 » الحق  ميادين  الوطن يف  أمانة  خري من يحمل 

متواصل  وشعبه  اليمن  رشعية  دعم  أن  مؤكدا 

حتى دحر املرشوع االنقاليب.

قواتنا  منتسبي  أحد  محمد  سلطان  توجه  و   

وشعب  الرشيدة  القيادة  إىل  بالتهنئة  املسلحة 

حلول  مبناسبة  األبرار  الشهداء  أرس  و  اإلمارات 

شهر رمضان ..

يف  األبرار  اإلمارات  شهداء  تضحيات  أن  مؤكدا 

ببطوالت هؤالء  إنه  وقال   . الطغاة  أرقت  اليمن 

ربوع  عىل  التحرير  شمس  ستسطع  الشهداء 

وطنهم  من  بقعة  كل  يف  األشقاء  لينعم  اليمن 

فئة  إرهاب  أو  انقالب  دون  والسالم  باألمن 

زعزعة  تستهدف  إقليمية  رش  ألجندات  ارتهنت 

أمن واستقرار اليمن و املنطقة .

 و هنأ عيل خميس أحد منتسبي قواتنا املسلحة 

شهر  بحلول  اإلمارات  وشعب  الرشيدة  القيادة 

رمضان املبارك مؤكدا أن الوقوف مع أبناء الشعب 

اإلمارات  مواقف  ضمن  يأيت  الشقيق  اليمني 

و  املستضعفني  الحق ونرصة  ترسخ  التي  املرشفة 

الوقوف بجوار األشقاء والتي تعد ترجمة عملية 

لتكريسها حقائق  نسعى  و  وثوابته  الوطن  لقيم 

عىل األرض تلمس نتائجها األمة جمعاء.

قواتنا  منتسبي  أحد  عبدالله  العزيز  عبد  قال  و 

وشعب  الرشيدة  قيادتنا  نعاهد   »  : املسلحة 

اإلمارات عل أن نكون عىل العهد حامة للوطن و 

درعه الحصني ضد كل من تسول له نفسه املساس 

األوضاع  كانت  ومهام  الظروف  جميع  يف  بأمنه 

األجيال  غد  نحو  بأمان  طريقه  الوطن  ليتابع 

واملستقبل املرشق املنشود .

 و تقدم يارس حسن أحد منتسبي قواتنا املسلحة 

بالتهنئة للقيادة الرشيدة وشعب اإلمارات و أرس 

الشهداء األبرار مبناسبة حلول شهر رمضان الكريم 

مؤكدا أن أبناء القوات املسلحة عىل عهد شعبهم 

و  املالحم  صناعة  يف  رجال  فهم  بهم  وأشقائهم 

التزامهم  من  انطالقا  الحق  ونرصة  البطوالت 

بتوجيهات القيادة الرشيدة وترجمة قيم وطننا.
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قوات  قائد  الشحي  السالم  عبد  الركن  العميد  أكد 

لليمن أن قوات  الغريب  الساحل  العريب يف  التحالف 

واسعة  عسكرية  عمليات  بدأت  العريب  التحالف 

التقدم  تواصل  و  الحديدة  مدينة  باتجاه  كبرية  و 

العمليات  زخم  استمرار  مع  بالتزأمن  وذلك  شامال 

غريب محافظة تعز وتطويرها يف أكرث من اتجاه حتى 

تحقق أهدافها النهائية إىل جانب االستعداد لتنفيذ 

ميليشيات  تتوقعها  ال  مفاجئة  و  نوعية  عمليات 

الحويث اإلرهابية.

بجميع  اليمنية  املقأومة  قوات  إن  الشحي  قال  و 

أنواعها و فئاتها تشارك يف العمليات العسكرية إضافة 

إىل املشاركة الفاعلة للقوات السودانية بروح معنوية 

عالية و انسجام و تناغم كاملني وبإسناد بري و بحري 

قوات  العاملة ضمن  اإلماراتية  القوات  و جوي من 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية .

وأكد قائد قوات التحالف العريب يف الساحل الغريب 

تشهد  إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات  أن  لليمن 

انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف 

تباعا  مواقعها  وتتساقط  اليمنية  املقأومة  و  العريب 

القتال  جبهات  من  لعنارصها  جامعي  فرار  وسط 

بعد  وقتالهم  أسلحتهم  و  عتادهم  خلفهم  تاركني 

خطوط  قطع  و  اسرتاتيجية  مناطق  عىل  السيطرة 

إمداد التعزيزات عنهم.

و نوه إىل أن صفوف ميليشيات الحويث تشهد حالة 

ما  عنارصها  من  العرشات  سقوط  وسط  الهلع  من 

بينهم قيادات تعبوية و عملياتية  أسري و قتيل  بني 

.. مشريا إىل أن عنارص امليليشيات يبيعون أسلحتهم 

ظل  يف  املعارك  ساحات  من  هروب  وسيلة  لتأمني 

استسالم العرشات منهم بعد تضييق الخناق عليهم 

يف جبهات القتال كافة.

و شدد الشحي عىل مواصلة قوات التحالف العريب 

تحرير  بعد  الغريب  الساحل  يف  الحاسمة  انتصاراتها 

الحوثيني  قبضة  من  بالكامل  املديريات  من  الكثري 

مختلفة  أماكن  يف  جديدة  محأور  فتح  إىل  إضافة 

تلك  من  الساحل  مناطق  من  تبقي  ما  لتحرير 

الغريب  الساحل  جبهات  أن  إىل  ولفت  امليليشيات. 

لليمن تشهد عمليات عسكرية واسعة للسيطرة عىل 

املوالية  الحويث  ميليشيات  دحر  و  جديدة  مناطق 

إليران استكامال لتحرير وتأمني الساحل الغريب وفك 

الحصار عن مدينة الحديدة و مينائها وتعز من الجهة 

الغربية.

وقال قائد قوات التحالف العريب يف الساحل الغريب 

لليمن« سنحرر اليمن من ميليشيات الحويث املوالية 

سنساهم  و   .. كرميا  أبيا  عزيزا  ألهله  ليبقى  إليران 

يف إعادة اإلعامر و البناء ليحيا اليمنيون عىل أرضهم 

مصانني كرماء .. سعداء » .. وأضاف : « ال مطامع لنا 

اليمنيون  املواطنون  يعيش  أن  غأيتنا  و   .. اليمن  يف 

حياة كرمية .. و أن يدار اليمن من قبل أبنائه دون 

الطيب  البلد  لهذا  الخري  تريد  ال  خارجية  تدخالت 

وأهله» .

أكد املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف 

دعم الرشعية يف اليمن» العقيد الركن تريك املاليك، 

أنه تم تسليم الطفلة اليمنية جميلة والتي تبلغ من 

العمر ( 4 ) سنوات ملمثل الحكومة اليمنية الرشعية 

األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  ممثيل  وبحضور 

االنسان،  حقوق  هيئة  السعودي،  األحمر  الهالل 

املسلّح  النزاع  يف  األطفال  حامية  وحدة  ورئيس 

العقيد  وقال  للتحالف.  املشرتكة  القوات  بقيادة 

املاليك إن قوات الجيش الوطني اليمني قامت بأرس 

والد الطفلة أثناء عمليات تحرير محافظة صعدة .

اليمني  الوطني  الجيش  قوات  تقدم  أثناء  أنه  وبني 

قامت عربة مسلحة مبهاجمة قوات الجيش الوطني 

وكان يقودها عنرص حويث مقاتل وأثناء عملية الرصد 

قوات  واتخذت  العربة  قائد  مع  طفل  وجود  تبني 

الجيش الوطني اإلجراءات االحرتازية والوقائية من 

الطفل،  سالمة  عىل  حفاظاً  العربة  استهداف  عدم 

وبعد إعطاب العربة وإيقافها وضامن عدم تقدمها 

يحمل  الذي  العربة  سائق  القبض عىل  إلقاء  وأثناء 

امليدانيني  القادة  كأحد  النوعية  األسلحة  من  كمية 

من املليشيا الحوثية التابعة إليران تبني وجود طفلة 

تبلغ من العمر ( 4 ) سنوات تم الباسها مالبس أوالد، 

واتضح أن قائد املركبة والدها وأن وجودها مبيدان 

ملعرفتهم  برشي  كدرع  استخدامها  لغرض  املعركة 

بقواعد االشتباك وبخاصة ما يتعلق بحامية األطفال 

قيادة  قامت  وقد  التحالف،  قوات  تطبقها  والتي 

حامية  بوحدة  ممثلة  للتحالف  املشرتكة  القوات 

الطبية  الرعاية  بتقديم  املسلح  النزاع  يف  االطفال 

الالزمة والرعاية الكاملة للطفلة والتواصل والتنسيق 

لتسليم الطفلة لذويها.
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احتشد أبناء محافظة أرخبيل سقطرى، يف مسرية 

للجهود  تقديراً  املحافظة  شوارع  جابت  حاشدة 

التي تبذلها هيئة الهالل األحمر اإلماراتية من أجل 

سقطرى يف مختلف الجوانب الحياتية.

السابق  سقطرى  محافظ  واملسرية  الوقفة  وتقدم 

أعضاء  من  وعدد  باحقيبة،  سامل  سعيد  الربملاين 

املحلية،  املجالس  وأعضاء  التنفيذي،  املكتب 

وقيادات حزبية واجتامعية وقبلية.

حملت  التي  التظاهرة  يف  املحافظة  أهايل  ورفع 

شعار «وفاًء إلمارات الخري»، صور صاحب السمو 

الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل 

تقديراً  اإلمارات  دولة  وأعالم  املسلحة،  للقوات 

وعرفإناً بالدور الذي قدمته وتقدمه دولة اإلمارات 

لليمن ومحافظة أرخبيل سقطرى من أعامل إغاثية 

من  والتخفيف  الحياة  إنعاش  بهدف  وتنموية، 

معاناة املواطنني يف مختلف القطاعات الخدمية.

وهتف املتظاهرون بشعارات «كلنا إمارات الخري»، 

وعربوا عن رفضهم لإلساءة التي تتعرض لها دولة 

اإلمارات من قبل القيادات اإلخوانية املوالية لدولة 

التشوية عىل  قطر تحت غطاء الرشعية من أجل 

الدور اإلنساين الفاعل يف األرخبيل.

اإلنساين  بالوجود  متسكهم  املحتشدون  وأكد 

الحمالت  كل  ويدينون  لإلمارات،  والتنموي 

اإلعالمية املسعورة التي تشنها بعض القوى بهدف 

التحالف  بدول  لألشقاء  التنموية  الجهود  مس 

تلك  أن  موضحني  واإلمارات،  السعودية  بقيادة 

الحمالت املسعورة ال تريد لسقطرى الخري والتقدم 

والرقي، وتهدف عرب مشاريعها التخريبية إىل تدمري 

التنمية وتعطيلها.

تقديراً  تأيت  إنها  الشعبية  التظاهرة  منظمو  وقال 

يف  بفاعلية  تشارك  التي  اإلمارات  لدولة  ووفاء 

التحالف العريب الداعم للرشعية، وإنقاذ البلد من 

الحويث  ميليشيات  تتزعمه  الذي  االنقالب  كارثة 

اإليرانية.

يف  العام  الشعبي  املؤمتر  حزب  يف  القيادي  وأكد 

الشعبية  القواعد  أن  أحمد  ثاين  محمد  سقطرى 

إىل جانب  ومرتابطة،  متامسكة  املحافظة  كافة يف 

لربوع  التحرير  عملية  الرشعية الستكامل  القيادة 

الحوثية  امليليشيات  من  كافة  الحبيب  الوطن 

االنقالبية.

سقطرى  أبناء  وتقدير  شكر  عن  كلمته  يف  وعرب 

وعرفإنهم لدور التحالف العريب بقيادة السعودية، 

ولدولة اإلمارات التي تقدم دعامً إنسانياً وتنموياً 

وخدمات متواصلة ألبناء األرخبيل يف سبيل تحسني 

أمنها  وتعزيز  املحافظة،  لسكان  املعيشة  مستوى 

متس  قد  تدخالت  أي  من  وحاميتها  واستقرارها، 

نسيجها االجتامعي.

أحد  الحنكايس،  مختار  الشيخ  أكد  جهته،  من 

إسهامات  أن  سقطرى،  الشخصيات االجتامعية يف 

اإلغاثية  الجوانب  مختلف  يف  ملموسة  اإلمارات 

تستحق  املبذولة  الجهود  أن  إىل  الفتاً  والتنموية، 

منذ  مساعدة  من  بذل  ما  عىل  والتقدير  الشكر 

سنوات. وقال إن أبناء سقطرى يرفضون اإلساءة إىل 

األشقاء عرب األبواق والحمالت اإلعالمية املشبوهة 

يف  اإلنساين  اإلمارات  دور  من  النيل  تحأول  التي 

تضميد الجراح والتخفيف من معاناة املواطنني يف 

الحمالت املشبوهة  إىل أن تلك  نواٍح عدة، مشرياً 

اليمنيون،  املواطنون  يلمسه  ما  أمام  تصمد  لن 

قدمتها  وتنموية  إنسانية  أعامل  ويستذكرونه من 

اإلمارات يف أوقات غأية الصعوبة.

تنموية  مشاريع  هناك  أن  إىل  الحنكايس  وأضاف 

عديدة تم تنفيذها، ويجري تنفيذها بتمويل من 

العملية  لدعم  املتواصلة  اإلمارات ضمن جهودها 

التنموية الشاملة يف الجزيرة.
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إماراتية  شحن  سفينة  املكال،  ميناء  إىل  وصلت 

واألدوية  الطبية  املساعدات  من  أطناناً  تحمل 

مقدمة من دولة اإلمارات العربية املتحدة لدعم 

الجانبني الصحي واإلنساين مبحافظة شبوة اليمنية. 

الهالل  هيئة  فريق  رئيس  النيادي،  أحمد  وقال 

له  ترصيحات  يف  بحرضموت  اإلماراتية  األحمر 

للجرس  امتداداً  تأيت  السفينة  إن  املناسبة،  بهذه 

البحري اإلغايث الذي تسريه دولة اإلمارات العربية 

املتحدة والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة 

تزأمنا  والصحية  والتنموية  اإلغاثية  املشاريع  من 

وشعبها  لليمن  دعامً  زايد»،  «عام   2018 عام  مع 

الصحية  القطاعات  أهمها  عدة،  قطاعات  عرب 

الناس  بحياة  تتصل  والتي  والخدماتية  واإلنسانية 

الصعبة  الظروف  أرهقتهم  بعدما  ومعيشتهم 

والوضع االقتصادي التي تراجع جراء الحرب التي 

تشنها ميليشا الحويث اإلرهابية ضد الشعب اليمني 

الشقيق.

يف سياق آخر أعلنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية 

اليمنية فاطمة محمد  املواطنة  عن تكفلها بعالج 

حسن الحوشبي، ذات الـ 18 عاماً، والتي تعاين من 

تورم يف األطراف، وهو ما يعرف بـ «داء الفيل» أو 

«الفالريا الليمفأوية». 

وغادرت فاطمة مطار عدن أمس متوجه إىل الهند 

لتلقي العالج يف أحد مستشفياتها، وكان يف وداعها 

األحمر»  «الهالل  مدير  عيل  آل  سعيد  املهندس 

اإلماراتية يف العاصمة اليمنية املؤقتة. 

اإلماراتية  األحمر»  «الهالل  هيئة  افتتحت 

املياه  لضخ  متكاملتني  وحدتني  إنشاء  مرشوعي 

يشبم  منطقتي  يف  الشمسية  بالطاقة  تعمالن 

والسفال مبديرية الصعيد مبحافظة شبوة اليمنية 

يستفيد منها آالف اليمنيني.

أحمد  شبوة  يف  األحمر  الهالل  هيئة  ممثل  وأكد 

هذا  أن  يشبم  مياه  وحدة  افتتاح  عقب  النيادي 

الذي  لالهتامم  تجسيدا  يأيت  الحيوي  املرشوع 

لتحسني  الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات  دولة  توليه 

األوضاع اإلنسانية يف اليمن بصورة عامة وتعزيزا 

لتخفيف  الهيئة  بها  تضطلع  التي  للمبادرات 

التحتية  البنية  مشاريع  ودعم  السكان  معاناة 

ملواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.
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قوات  قائد  أعلن  املايض  مايو  من  الرابع عرش  يف 

بدء  لليمن  الغريب  الساحل  يف  العريب  التحالف 

وجوي  وبري  بحري  بإسناد  العريب،  التحالف 

باتجاه  وكبرية  واسعة  عسكرية  عمليات  إمارايت- 

اليمن  محافظات  وآخر  أهم   .. الحديدة  مدينة 

سواحل  عىل  الحويث  مليشيات  قبل  من  املحتلة 

اليمن.

وشكلت تلك العملية تحوال دراماتيكيا يف املشهد 

التحالف  عمليات  انطالق  منذ  اليمن  يف  امليداين 

الداعم  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العريب 

جمع  عىل  قدرتها  إىل  بالنظر  اليمن  يف  للرشعية 

األلوية والقوات اليمنية يف خندق واحد إضافة إىل 

املشهد  تغيري  الكبري يف  وتأثريها  العمليات  طبيعة 

الغريب  الساحل  يف  القوى  موازين  وقلب  امليداين 

لليمن.

الحويث  مليشيات  زعيم  الحويث  امللك  عبد  وأقر 

اإليرانية يف خطاب متلفز بالهزائم املتالحقة التي 

منيت بها مليشياته يف الساحل الغريب لليمن..

صفوف  يف  والهلع  االرتباك  من  حالة  عن  كاشفا 

مسلحيه الذين ناشدهم بعدم الفرار من الجبهات.

املدنيني  الستخدام  الحويث  مليشيات  زعيم  ودعا 

قبائل  .. مستجديا  الحديدة  للقتال يف  بهم  والزج 

ظل  يف  حوله  من  االنفضاض  عدم  إىل  اليمن 

خسائره.

التي  العسكرية  العمليات  أن  بالذكر..  الجدير 

أعلن عنها قائد قوات التحالف العريب يف الساحل 

بجميع  اليمنية  املقأومة  قوات  ضمت   .. الغريب 

أنواعها وفئاتها إضافة إىل املشاركة الفاعلة للقوات 

السودانية.

بفئاتها  واملقأومة  العريب  التحالف  قوات  وسطرت 

املاضية  يوما   15 الـ  ملحمية خالل  بطوالت  كافة 

الساحل  لتأمني  سعت  مدروسة  تحركات  وفق 

الحديدة  باتجاه  القوات  توجيه  قبل  كامال  الغريب 

وعىل  بتعز  املحيطة  واملدن  املناطق  يف  خصوصا 

طول الساحل الغريب املؤدي إىل الحديدة.. إضافة 

مل  ومفاجئة  نوعية  عمليات  من  تضمنته  ما  إىل 

ساهم  مام  اإلرهابية  الحويث  مليشيات  تتوقعها 

من  اليمن  تخليص  نحو  القوات  تقدم  تعزيز  يف 

االحتالل الحويث والوصاية اإليرانية.

من  عدد  أكرب  فتح  عىل  العمليات  واعتمدت 

عسكرية  أساليب  متبعة  واحد  آن  يف  الجبهات 

نوعية عمدت إىل عزل املليشيات اإلرهابية وقطع 

يف  واسعة  انهيارات  إىل  أدى  مام  إمدادها  طرائق 

كبرية  أعداد  وفرار  اإلرهابية  املليشيات  صفوف 

منها تاركة خلفها عتادها العسكري وخسائرها عىل 

مستوى األفراد.

العمليات  من  يوما   15 الـ  يناهز  ما  مرور  وبعد 

باتت قوات املقأومة اليمنية عىل بعد كيلومرتات 

ومينائها  الحديدة  مدينة  قلب  عن  بسيطة 

كامال  تطويقا  تحريره  يشكل  والذي  االسرتاتيجي 

للمليشيات اإلرهابية يف صعدة وصنعاء.

القوات  مبشاركة  اليمنية  املقأومة  قوات  وتواصل 

السودانية العاملة ضمن التحالف العريب وبإسناد 

جوي وبري وبحري من القوات اإلماراتية تقدمها 

شامال بالتزأمن مع استمرار زخم العمليات يف أكرث 

من اتجاه حتى تحقق أهدافها النهائية.

الحويث  االحتالل  من  لتحريرها  الحديدة  وتتأهب 

املليشيات  استخدمتها  أن  بعد  اإليراين  والنفوذ 

اإلرهابية كأبرز نقاط تهريب األسلحة والصواريخ 

السابقة  األعوام  طوال  استخدمت  التي  اإليرانية 

البحرية  املالحة  وتهديد  املنطقة  أمن  تهديد  يف 

الدولية إضافة إىل استخدام تلك األسلحة يف تهديد 

شيطاين  ملخطط  تنفيذا  السعودي  القومي  األمن 

استهدف اململكة وشعبها ومقدساتها.

15
 ..

العاملة  اإلماراتية  املسلحة  القوات  متكنت 

ضمن قوات التحالف العريب من تدمري زورقني 

من  املدعومة  االنقالبية  الحوثية  للميليشيات 

إحدى  يهددان  كانا  الدولية  املياه  يف  إيران 

ناقالت النفط التجارية يف البحر األحمر .. فيام 

متكن زورقان آخران من الفرار.

من  املدعومة  االنقالبية  امليليشيات  أن  يذكر   

التجارية  السفن  مهاجمة  عىل  دأبت  إيران 

وطرائق  التجارية  املالحة  خطوط  وتهديد 

من  انطالقا  األحمر  البحر  يف  العاملية  التجارة 

سيطرتها  تحت  يزال  ال  والذي  الحديدة  ميناء 

اإلرهابية  األعامل  هذه  لتنفيذ  منه  وتنطلق 

الخسائر  نتيجة  وغريها  الحوادث  هذه  وتأيت 

جبهة  يف  االنقالبية  للميليشيات  املتالحقة 

الساحل الغريب.



37

2015

 ( )
 « »  « »

.

قبل التدخل العسكري الحازم مل يكن لدى اليمنيني بديل 

من الرضوخ للتغلغل اإليراين ومساعيها لخلق ميليشيات 

الحوثيني  اللبناين من  الله»  شاكلة «حزب  جديدة عىل 

كنتيجة للرصاع عىل السلطة بني االنقالبني املدعومني من 

السابق عيل عبدالله صالح  الرئيس  نظام  طهران وبني 

وذلك من أجل التطويق عىل الدول الخليجية وتحديداً 

بديل  لهم  يكن  مل  وكذلك  السعودية،  العربية  اململكة 

سواء  الهاربة  اإلرهابية  التنظيامت  انتقال  منع  أيضاً 

بيئة  باعتبارها  اليمن  سوى  العراق  أو  أفغانستان  من 

جيوسرتاتيجية جيدة ملامرسة نشاطهم فاليمن سياسياً 

دولة فاشلة وجغرافياً مناسبة لحرب العصابات.

وبالتايل مثل التدخل العريب البديل املناسب وفق رؤية 

للحفاظ عىل  ليس  القرار كان صائباً وحكيامً  أن  تؤكد 

األمن الخليجي أو القومي العريب بل حتى الدويل، لهذا 

مل يعد األمر يحتاج إىل «مناقشة بزنطية» من املراقبني 

املجتمع  تكاتف  إىل  يحتاج  أنها  ما  بقدر  والسياسيني 

اليمنية  األرض  عىل  يتم  ما  استكامل  أجل  من  الدويل 

حالياً من تحرير القوات اليمنية بدعم وإسناد كبريين 

من القوات اإلماراتية للمناطق التي كانت يسيطر عليها 

الحوثيني للسيطرة عىل ميناء الحديدة االسرتاتيجي.

الرائع يف املوضوع أنه رغم أن «محاذير» املرتددين من 

التدخل كانت كثرية وعديدة إال أن قيادة البلدين أرصت 

عىل استمرار العمليات العسكرية واضعة يف اعتبارها أن 

كفة املخاطر التي ميكن أن تخلفها مسألة عدم التدخل 

ترجح عدم التدخل وفق نظرية حرب الرضورة، بل وأخذ 

التدخل حظه الكايف من التخطيط والتجهيز العسكري 

العمل  األول:  الهدف  هدفني،  التدخل  يحقق  بحيث 

املدنيني  اليمنيني  بني  الضحأيا  عدد  ارتفاع  عدم  عىل 

مواجهة  يف  ويتبعونها  الحوثيني  يفضلها  التي  الطريقة 

قوات التحالف األمر الذي أدى إىل إطالة أمد الحرب. 

الهدف الثاين: أن يرتكز تدخل قوات التحالف عىل تقديم 

اإلسناد والدعم للقوات اليمنية املتمرسة يف القتال حرب 

العصابات وكذلك من أجل تهيئة قوات وطنية تتحمل 

طائفة  أو  أحزاب  وليس  الدولة  عن  الدفاع  مسئولية 

تخدم أجندات خارجية. 

وانطلقت رؤية القيادة اإلماراتية والسعودية يف التدخل 

إلعادة الرشعية من زأوية أن سقوط اليمن يف يد إيران 

يف  األخرى  اإلرهابية  التنظيامت  ومعهم  والحوثيني 

والعاملي  اإلقليمي  االستقرار  يهدد  أن  شأنه  من  العامل 

 ..

 :

sowafi@hotmail.com

عىل اعتبار سيطرة ميليشيا الحوثيني عىل منافذ بحرية 

مهمة مثل ميناء الحديدة املطل عىل البحر األحمر الذي 

بطبيعة موقعه االسرتاتيجي  يسهل عملية التواصل مع 

مزودي األسلحة والتمويل القادم من إيران وغريها من 

الدول الداعمة للتطرف واإلرهاب يف العامل، فهو (امليناء) 

يعد املمر األول من اليمن إىل باقي الجزر االسرتاتيجية يف 

البحر األحمر والتي تطل عىل األمن القومي العريب مثل 

جزيريت حنيش الكربى والصغرى وبالتايل السيطرة عىل 

هذا امليناء يعني السيطرة عىل املمرات البحرية الدولية 

هذا  وعىل  السويس،  وقناة  املندب  باب  مضيق  مثل 

الحوثيني  الدائرة حاليا إلعادتها من  األساس يف املعركة 

سيعني نهأية إيران والحوثيني.

مبعنى آخر أن اليمن كان ميكن أن تصبح معقالً لعنارص 

التحالف  قوات  تدخل  لوال  واملتطرفني  اإلرهابيني  من 

فقط كام يعتقد قصارى  العريب واملوضوع ليس عربياً 

النظر يف مسألة حامية األمن القومي العريب والدويل لذا 

نجد التحرك الدويل حالياً من أجل القضاء عىل التطرف 

بل  أشهر  قبل  مطروحاً  كان  كام  فقط  سياسياً  ليس 

وعسكرياً خاصة وأن الحوثيني واإليرانيني منحوا الفرصة 

يك يتحأوروا سياسياً ولكن رمبا فضلوا الحوار العسكري 

أكرث فكانت النتيجة ما نراها اليوم من انهيارات يف قواتها 

استمرار  كان  الذي  عليها،  التي تسيطر  املدن  وسقوط 

السيطرة عليه من اإليرانيني والحوثيني يعني التخطيط 

من  تبدأ  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  ضد  الهجامت  وشن 

اليمن!!

ما أريد أن أقوله هو إن دولة اإلمارات ومعها السعودية، 

الدولتني اللتني أعلنتا التدخل يف اليمن بناء عىل طلب 

قيادتها السياسية الستعادة الرشعية من االنقالبني عام 

2015، يعيدون اليوم كتابة اسرتاتيجية دولية يف محاربة 

داعمي  مع  املواجهة  انتقال  تتوىل  واإلرهاب  التطرف 

والقضاء  مواجهتهم  إىل  السيايس  التنظري  من  اإلرهاب 

العامل  أنحاء  مختلف  يف  منترشين  باتوا  حيث  عليهم 

بالضعف  تتسم  وسياسية  جغرافية  بيئة  عن  يبحثون 

والرتهل لالنطالق منها.   

أخرياً اقتنع الكثريون بأن اإلجراء العسكري الحازم كان 

رضوريا كونه يكمل الدور السيايس من جانب الدولتني 

يف الرد عىل «غطرسة» إيران وحلفاءها يف املنطقة خاصة 

بعدما تأكد أن املراهنة عىل الحوار السيايس غري كاف 

لدى مع مجموعة ال تفهم ... إال لغة القتل والدمار.



باسم  املتحدث  الدويد  صادق  الركن  العقيد  أكد 

املقاومة  قوات  أن  اليمن  يف  الوطنية  املقاومة 

قويني  وإسناد  تشكيالتها ومبشاركة  بكافة  اليمنية 

ضمن  العاملة  اإلماراتية  املسلحة  القوات  من 

مدينة  مشارف  عىل  أصبحت  العريب  التحالف 

املدينة  عن  كيلومرتا   15 من  أقل  لتبعد  الحديدة 

عسكرية  عمليات  يف  مطارها  عن  كيلومرتا  و11 

نوعية ومحكمة أفقدت ميليشيات الحويث املوالية 

إليران قدرتها عىل الصمود واالرتكاز ميدانيا وسط 

نحو  األول  الصف  من  لقياداتها  جامعي  فرار 

الجبال و حالة من االنهزام و االنكسار يف صفوفها.

وأضاف صادق الدويد يف حوار ن تحرير الحديدة 

تتوقعها  لن  محكمة  عسكرية  خطة  وفق  يتم 

والتي  إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات  عنارص 

بجبهة  وساحقة  مدوية  هزمية  انتظار  يف  باتت 

عسكرية  تجهيزات  وسط  لليمن  الغريب  الساحل 

التحالف  مقاتالت  من  وإسناد  مبشاركة  مهيبة 

العريب واملدرعات والدبابات واملدفعية إضافة إىل 

تعزيزات عسكرية مهولة استعدادا ملعركة الخالص 

من امليليشيات ودحر املخطط االنقاليب يف اليمن 

بوقت قيايس.

وأشار إىل أن قوات املقاومة اليمنية تواصل تضييق 

يف  امليليشيات  عنارص  من  تبقي  ما  عىل  الخناق 

فرار  وسط  والجراحي  وزبيد  التحيتا  مديريات 

الغريب  الساحل  مديريات  من  الحويث  مسلحي 

عتادهم  تاركني  الساحقة  هزامئهم  بعد  املحررة 

املقاومة  قبضة  يف  باملئات  وقتالهم  وأسلحتهم 

مطار  نحو  متسارع  ميداين  تقدم  وسط  اليمنية 

من  أدىن  أو  قوسني  قاب  بات  الذي  الحديدة 

التحرير املحقق.
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سريت مؤسسة خليفة لألعامل اإلنسانية قافلة من 

املواطنني  احتياجات  لسد  الرشب  مياه  شاحنات 

الغربية يف محافظة أرخبيل  الساحلية  املناطق  يف 

لألعامل  خليفة  مؤسسة  وتسعى  سقطرى، 

اإلنسانية للتخفيف من معاناة املواطنني يف مناطق 

وقلة  الرشب  مياه  شح  يف  ودكسم  وديحم  موري 

األمطار يف ظل استمرار إنجاز مرشوع مياه متكامل 

الغربية يف األرخبيل والذي ال  للمناطق الساحلية 

يزال العمل جاٍر فيه من أجل إنهاء معاناة األهايل 

يف تلك املناطق. 

اإلنسانية  املساعدات  ضمن  الخطوة  هذه  وتأيت 

معاناة  من  للتخفيف  خليفة  مؤسسة  تتبناها  التي 

كافة  وسد  سقطرى  أرخبيل  محافظة  يف  املواطنني 

احتياجاتهم الرضورية.. وعرب أهايل املناطق الساحلية 

الغربية يف سقطرى عن شكرهم وتقديرهم ملا تبذله 

مؤسسة خليفة لألعامل اإلنسانية من جهود ودعم 

لتحسني الخدمات األساسية يف الجزيرة، موضحني أن 

أهايل القرى يعانون كثرياً يف جلب املياه من مناطق 

كثرياً،  سيساعد  املياه  ناقالت  إيصال  وأن  بعيدة، 

خصوصاً مع دخول شهر رمضان الفضيل.

M
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من  املبارك،  رمضان  شهر  خالل  اإلمارات  كثفت 

مساعداتها إىل أهايل أرخبيل سقطرى، وذلك امتداداً 

اليمن  يف  به  تضطلع  الذي  الرائد  اإلنساين  للدور 

بصورة عامة، ويف سقطرى عىل وجه الخصوص.

براً  بالتدفق  اإلماراتية  املساعدات  قوافل  وبدأت 

وبحراً وجواً إىل سقطرى، منذ مطلع الشهر الفضيل، 

الغذائية  املواد  أنواع  جميع  متنها  عىل  حاملة 

صيامهم،  خالل  السكان  يحتاجها  التي  الرئيسة 

توزيعها يف مختلف  سيتم  التي  األلبسة  إىل  إضافة 

املحافظات ضمن كسوة العيد.

ثالث  تسيري  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  وأعلنت هيئة 

املواد  من  األطنان  آالف  تحمل  مساعدات  بواخر 

الرمضانية، لتوزيعها عىل السكان املحليني.

ميناء  إىل  وصلت  التي  األوىل،  الباخرة  وحملت 

 « »

سقطرى يف بدأية شهر رمضان، 538 طناً من املواد 

الرمضانية، بقيمة سبعة مأليني درهم، يف حني يتوقع 

أن تحمل الباخرتان اآلخريان، املزيد من املساعدات 

من  كبري  عدد  منها  يستفيد  أن  املقرر  الرمضانية، 

سكان الجزيرة.

اإلمارايت، حرصها عىل  األحمر  الهالل  وأكدت هيئة 

سقطرى  كافة لألشقاء يف  توفري مستلزمات رمضان 

لهم،  الخدمات  أفضل  وتقديم  املطلوبة،  بالرسعة 

إفطار  يف  املتمثلة  رمضان،  برامج  تنفيذ  خالل  من 

الصائم واملري الرمضاين وكسوة العيد.

وكلفت الهيئة، فريق عمل متخصص، لإلرشاف عىل 

إيصال املواد الرمضانية التي تم توفريها من مخزونها 

يف  مبستودعاتها  اإلغاثية،  املواد  من  االسرتاتيجي 

املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية يف ديب.

آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  دشنت  جانبها،  من 

نهيان لألعامل اإلنسانية، مرشوعها الرمضاين لتقديم 

سقطرى،  سكان جزيرة  سلة رمضانية إىل  10 آالف 

عرب جرس بحري وجوي. وتوقعت املؤسسة أن يبلغ 

ألف   50 من  أكرث  املرشوع،  من  املستفيدين  عدد 

تسعة  عىل  تحتوي  السالل  أن  موضحة  شخص.. 

األساسية..  الرمضانية  الغذائية  املواد  من  أصناف 

سيشمل  الغذائية،  املساعدات  توزيع  أن  مؤكدة 

املحافظات كافة يف أرخبيل سقطرى.

قوافل الهالل اإلمارايت.. جرس ممتد لإلغاثة وتقديم العون

 « »

متكنت قوات الرشعية مدعومًة بالتحالف العريب،من 

مدينة  رشق  شاميل  النار»  «جبال  سلسلة  تحرير 

حرض يف محافظة حجة، عقب معارك رشسة خاضتها 

مع ميليشيا الحويث االنقالبية. 

محمد  العميد  الخاصة  القوات  لواء  قائد  وأكد 

«جبال  سلسلة  حررت  اللواء  قوات  أن  الحجوري 

النار» املمتدة من األرايض السعودية إىل تخوم وادي 

حرض، الفتاً إىل أنه تم دحر امليليشيا مبنطقة «الفج» 

الواقعة بني املدينة و«املزرق» رشقاً. 

وأوضح العميد الحجوري أن قوات الجيش الوطني 

امليليشيا  تحارص  أصبحت  وأنها  تقدمها،  تواصل 

من أكرث من اتجاه بعد أن تكبدت األخرية عرشات 

القتىل والجرحى يف صفوف مقاتليها. وذكر العميد 

الحجوري أن قوات الجيش استعادت خالل املعارك 

القتايل،  املتنوعة والعتاد  كميات كبرية من األسلحة 

عألوة عىل تدمري عدد من آليات تابعة للميليشيا. 



ترك لنا أمانة، ورحل إىل ربه وكله يقني، أننا فهمنا 

قدم  أجلها  من  التي  أمانته  مسؤولية  وأدركنا 

روحه غري مرتدد، رحل مطمئناً أن من بقي بعده 

أمانة، بكل مافيه،  الوطن  لنا  بها، ترك  لن يفرط 

وكل تفاصيله، ترك لنا النهوض به، وحأميته.

قبلها  ليس  أولوية  الوطن  يكون  أن  الشهيد  حق 

يتنفس  فرد، كل من  الشهيد عىل كل  قبل، حق 

أم صغرياً، ألنه حني  كان  الوطن، كبرياً  عىل أرض 

كان يذود عنه يف الحرب، فإننا نذود عنه بالعمل 

الجاد، واإلخالص، بحأميته من املندسني، والخونة، 

الشهيد  ابن  هو  الوطن  أن  وأبداً  دامئاً  بالتذكري 

ونساهم  ونرعاه،  لنحميه،  أيدينا  بني  تركه  الذي 

جميعاً يف البناء، بناء الفكر، وبناء العمران، وبناء 

الحضارة.

نعزي أنفسنا من أمل فراق الشهيد كلام اجتاحنا، 

نظرنا إىل أمانته وتذكرنا من أجل ماذا رحل عنا، 

أن  معنى  والبذل،  الشجاعة،  معنى  منه  ونتعلم 

ما  بكل  عنها  ننافح  قضية  أعظم  الوطن  يكون 

منلك.

كل شهيد هو تجدد للعهد، وتذكري بالوطن، كل 

ال  والعدو  الوطن،  أمانة  عنه  نرث  نودعه  شهيد 

يتوقف، وكذلك نحن ال ننىس، ونعرف أن للحرب 

جبهات قتال، داخلية وعىل الحدود وخارجية، يف 

كل جبهة جنود بواسل.

نحارب  بالكلمة،  نحارب  الداخل،  جنود  نحن 

العمل واإلخالص، نحارب يف ميادين التقدم، نحن 

من استلم أمانة الشهيد. 

وامسح  رأسك،  ارفع  الشهيد،  تبيك  حني  لذا، 

الشهادة،  طريق  سيكمل  من  فأنت  دمعك، 

سيجعل من  من  أنت  األمانة،  سيحمل  من  أنت 

بناء  يف  ستساهم  وقيمة،  معنى  الشهيد  رسالة 

وطنك، ستجهز األبطال مليدان الشجاعة، ستدعم 

ستعد أطفالك للوطن، ألنك تدرك  نجاح وطنك، 

ما  بقدر  الشهيد،  وبني  بينك  متصلة،  رسالة  أنها 

الوطن،  أرض  عىل  أنت  ستتحمل  الشهيد  تحمل 

بقدر صربه ستصرب، بقدر يقظته يف تفادي سالح 

العدوان، ستتفادى عرثات الوطن، لك دور بطولة 

يف وطنك، وإن ظننته صغرياً، أو قصرياً، فهو عظيم 

حني تقوم به عىل أكمل وجه، مهام كانت قدراتك 

محدودة، فإن كل جهد تبذله للوطن يكرب تلقائياً، 

ألنها أدوار مرتبطة ببعضها.

أمانتك يف عملك وطنية، تربيتك ألبنائك وطنية، 

متثيلك لوطنك يف الخارج وطنية، يف كل أمر يهم 

تنىس حق  فال  الشهيد،  لرد جميل  الوطن مجال 

الشهيد.                              

:
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 « »
 (Information Warrior 18 IW18)

« »

 9LV املعركة  إدارة  نظام  استخدام  بنجاح  تم 

من  وهام   ،TactiCall املتكاملة  االتصاالت  ونظام 

 Information مناورة  خالل  ساب،  رشكة  إنتاج 

البحرية  سالح  التي قادها   (Warrior 18 (IW18

العسكري  التمرين  وجرى  مؤخرا.  الربيطاين  املليك 

داخل ثكنات سالح البحرية املليك الربيطاين (ستون 

تعزيز  بهدف  الدفاعية  التقنيات  ورشكة  هأوس) 

الجزء  الرتكيز عىل  مع  العسكرية،  القدرات  مسرية 

املحوسب من الحرب الحديثة بوجه خاص.

وقال العميد بحري إيان أنيت بسالح البحرية املليك 

الربيطاين إن ”من األمور املشجعة أن نرى الرشكات 

الدفاعية الكربى مثل رشكة ساب حريصة عىل عرض 

التكتيكية  االتصاالت  وأنظمة  املعركة  إدارة  أنظمة 

واملنصات  األسلحة  العمل  عىل  القادرة  املتكاملة 

بأن  تامة  قناعة  عىل  وإين  املفتوحة.  الحكومية 

ستساعدنا يف مواصلة عملية تطوير  الخطوة  هذه 

 Information Advantage معلومايت“  ”سالح 

تعأون  اتفاقية  رويس  ورولز  إيرباص  وقعت رشكتا 

«ألرتافإن»  النفاث  املحرك  منوذج  الستخدام  مشرتك 

الجوية.  إنتاج رشكة رولز رويس يف االختبارات  من 

سكأي  «كلني  النموذج  هذا  متويل  يف  وسيساهم 

األورويب  لالتحاد  التابع  البحثي  الربنامج  وهو   ،«2

الذي يركز عىل تطوير التقنيات القادرة عىل تقليل 

االنبعاثات.  ويعترب تصميم املحرك النفاث «ألرتافإن» 

املستقبل،  يف  تطوير  عمليات  مفتوحا ألي  تصميام 

املمرين)  (ذات  العريضة  الطائرات  يناسب  وهو 

أو الطائرات ذات املمر الواحد، كام أنه يعمل عىل 

ترشيد استهالك الوقود بنسبة %25 مقارنة بالجيل 

أنتجته رشكة رولز  الذي  املحرك «ترنت»  األول من 

بأقل  العسكرية  واملعدات  األجهزة  أحدث  وإنتاج 

إدارة  نظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن  التكاليف“. 

عن  عبارة  ساب  رشكة  أنتجته  الذي   9LV املعركة 

الخاصة  النظريات  عىل  قائم  مفتوح  معياري  نظام 

يف  يساهم  الذي  األمر  الحديثة،  املعلومات  بتقنية 

تعزيز قدرات املهام بفضل تحقيق املرونة والفعالية 

إدارة  نظام  هو  املذكور  النظام  كان  وقد  الالزمتني. 

 Information املعركة الوحيد الذي شارك يف مناورة

البحرية  سالح  قادها  التي   (Warrior 18 (IW18

املليك الربيطاين مؤخرا. وتستخدم أسلحة البحرية يف 

كل من أسرتاليا وكندا والسويد هذا النظام.

رويس. وينص برنامج املحرك «ألرتافإن» عىل إجراء 

رولز  دفع  الذي  األمر  وجوية،  أرضية  اختبارات 

لتوريد  إيرباص  رشكة  مع  اتفاقية  لتوقيع  رويس 

لعب  يف  إيرباص  خربة  وستساهم  املحرك.  أنصال 

دور هام عىل صعيد ترشيد استهالك الوقود بالنسبة 

للمحركات العمالقة مثل «ألرتافإن». ويطرح املحرك 

ألرتافإن تصميام جديدا كليا يعتمد عىل نظام احرتاق 

 lean-burn combustion يستخدم خليطا محدودا

الوقود  استهالك  ترشيد  سيعزز  الذي  األمر   system

هذا  املحرك.  عن  الصادرة  االنبعاثات  نسبة  ويقلل 

باإلضافة إىل تصنيع أنثال مروحة املحرك من كربون 

من  مصنوع  خارجي  بغالف  واالستعانة  التيتانيوم، 

املواد املركبة، وهو ما سيقلل وزن املحرك. كام يطرح 

تعظيم  حيث  من  جديدا  تصميام  ألرتافإن  املحرك 

قوة املحرك وكفاءته، ليدشن بذلك جيال جديدا من 

التطورات يف  التي تستعد ملواكبة أحدث  املحركات 

عامل الطريان التجاري يف القرن الحادي والعرشين.
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 (VBCI) جرى تصميم مركبة املشاة املدرعة املدولبة

ذات  مدرعة  قتال  كمركبة  نكسرت  رشكة  إنتاج  من 

املركبة  وتتميز  األمامية،  الخطوط  عىل  مثاين  دفع 

بقدرتها الفائقة عىل أداء مجموعة كبرية من املهام 

من  بدءا  والفعالية،  الكفاءة  مبنتهى  والعمليات 

حفظ  بعمليات  وانتهاء  الوطيس  الحامية  املعارك 

السالم، وذلك بفضل مرونتها العالية. وتؤمن املركبة 

توازنا مثاليا بني القدرة عىل الحامية والقوة والنريانية 

والقدرة عىل حمل األوزان الثقيلة. 

وقد تم تسليم أكرث من 600 مركبة بعد أن نجحت 

باعتبارها  عليها  تحسد  سمعة  اكتساب  يف  املركبة 

الفرنيس  الجيش  صفوف  يف  الرئيسة  القتال  مركبة 

فمن  مؤخرا.  جرت  التي  العسكرية  الحمالت  أثناء 

الوسطى  أفريقيا  إىل جمهورية  مايل  إىل  أفغانستان 

إثبات  يف  املدولبة  املدرعة  املشاة  مركبة  نجحت 

وقسوة  التشغيسل صعوبة  بيئات  أشد  يف  جدارتها 

فرق  حامية  عىل  والقدرة  االعتامدية  حيث  من 

التشغيل وخفة الحركة وتوفري الراحة الالزمة لطاقم 

التشغيل. ويف إطار ”العملية سريفال“ تقدمت مركبة 

القوات  املشاة املدرعة املدولبة املسرية عند دخول 

الفرنسية مايل بعد أن قطعت مسافة 2,400 كيلومرتا 

املركبة مؤخرا يف دولة  أيام. وقد تم نرش  أربعة  يف 

املعروفة  الدولية  العسكرية  املناورة  أثناء  اإلمارات 

باسم ”صقر الخليج“ تحت قيادة الجيش الفرنيس.

أحدث  املدولبة  املدرعة  املشاة  مركبة  وتجمع 

يف  حاليا  املركبة  وتتواجد  التكنولوجيا،  أساليب 

الفائقة  بقدرتها  وتتميز  الفرنيس،  الجيش  صفوف 

عىل الحامية باإلضافة إىل قوة محركها وقدرتها عىل 

ساحة  يف  البقاء  عىل  وقدرتها  ثقيلة  أوزان  حمل 

بقدرة  املركبة  تتمتع  لفرتات طويلة. كام  العمليات 

غري عادية عىل حامية أفراد طاقمها ضد الصواريخ 

الباليستية واأللغام والعبوات البدائية الناسفة، فضال 

 Soft Kill”” الناعم“  ”القتل  بأنظمة  تجهيزها  عن 

الهجوم  ضد  الحامية  أجهزة  عن  فضال   systems

النووي والبيولوجي والكيأموي واإلشعاعي.

I WWW.NEXTER-GROUP.COM
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اختبارات  يف  مؤخرا  كولينز  روكويل  رشكة  شاركت 

برنامج  لتجربة  وذلك  أسبوعني  مدتها  حيوية 

اآللية  الطائرات  بأنظمة  الخاص  الجوية  الحركة 

الذي ترشف عليه اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية 

االختبارات  تلك  (ناسا). وخالل  األمريكية  والفضاء 

عملت رشكة روكويل كولينز كمورد لخدمة أنظمة 

أحد  إدارة  عملية  تأمني  أجل  من  اآللية  الطائرات 

خط  وراء  تحليقها  أثناء  اآللية  الطائرات  أنظمة 

الرؤية البرصية.

وصالت  استخدام  إمكانية  الرشكة  وعرضت 

بالقيادة  الخاصة     CNPC-1000 املعلومات 

مضمونة  اتصال  وسيلة  تأمني  أجل  من  والتحكم 

انقطعت  فلو  اآللية.  الطائرات  أنظمة  لتشغيل 

فإن  املثال،  سبيل  عىل  املعلومات،  وصالت  إحدى 

هذا لن يحول دون حصول مسؤول التشغيل عىل 

وسيلة اتصال عرب وصلة معلومات أخرى للتأكد من 

أيضا  الرشكة  عرضت  كام  الطائرة.  تشغيل  سالمة 

اإلنرتنت  اآللية عىل  الطائرات  أنظمة  قدرة خدمة 

الجو  يف  اآللية  للطائرات  أنظمة  عدة  إدارة  عىل 

وقعت وكالة الفضاء األوروبية (ESA) مؤخرا عقدا 

لتطوير   (SES Techcom S.A. (LU رشكة  مع 

 Quantum املشفرة“  لالتصاالت  كمي  ”نظام 

 Cryptography Telecommunication System

QUARTZ)) وهو عبارة عن منصة للتوزيع الكمي 

من  جيل  أحدث  يعترب  الذي   (QKD) الرئييس 

وسائل التشفري التي ميكن استخدامها من الفضاء. 

يقوم  التقليدي  التشفري  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

ومفاتيح  كودية  رموز  طريق  عن  الرسائل  بإخفاء 

تشفري يتم وضعها يدويا أو ميكانيكيا. وال تزال تلك 

التشفري  الطريقة مستخدمة حتى اآلن ولكن رموز 

حديثة،  حسابية  لوغاريتامت  إىل  تحولت  الكودية 

التشفري“ عن طريق  ”مفاتيح  ثم ميكن وضع  ومن 

العشوائية  األعداد  مولدات  اللوغاريتامت مع  مزج 

التطورات  ولكن   random number generators

الحديثة مثل الحواسيب الكمية واألساليب الجديدة 

املتبعة يف فك الشفرات ميكن أن ترتك وراءها ثغرات 

تجعل األنظمة الحالية مكشوفة ومعرضة للهجوم، 

بنجاح عن طريق تحويل مسار الطائرة إىل االتجاه 

املطلوب حسب الحاجة. وقد جرى تخطيط االختبار 

أنظمة  اختبار  مبوقع  العاملني  طريق  عن  وإدارته 

 Northern بلينز»  «نورذرن  يف  اآللية  الطائرات 

Plains مبوجب عقد موقع مع وكالة ناسا.

االسرتاتيجية  الربامج  مدير  سفاتيك،  بو  ورصح 

روكويل  برشكة  اآللية  الطائرات  بأنظمة  الخاصة 

كولينز، بأن «الرحالت االختبارية التي جرت مؤخرا 

تعكس قدرتنا عىل إدارة العمليات الجوية بطريقة 

هذا  يف  خربتنا  عىل  اعتامدا  ومضمونة  مأمونة 

املجال، ومن ثم دمج املجال الجوي لكافة الطائرات 

التقليدية والجديدة عىل حد سواء».

لبحث  األوروبية  الفضاء  وكالة  دفع  الذي  األمر 

جديدة  تكنولوجية  تشفري  وسائل  تطبيق  إمكانية 

مثل التوزيع الكمي الرئييس. ويعترب التوزيع الكمي 

تطبيق  عىل  يعمل  جديداً  بحثياً  مجاالً  الرئييس 

املواصفات األمنية املعتمدة عىل الفيزياء األساسية 

والنتيجة  الواقع.  عامل  يف  املحتملة  التطبيقات  عىل 

هي وضع نظام قادر عىل توزيع الرموز الكودية بني 

جهتني بطريقة يستحيل معها اعرتاض الرسالة دون 

معرفة الراصد.

ويف ظل استحدام ”نظام كمي لالتصاالت املشفرة“ 

األوروبية،  الفضاء  وكالة  ومبساعدة   (QUARTZ)

تخطط الوكالة لتطوير منصة لنظام التوزيع الكمي 

قابال  قويا  نظاما  يكون  بحيث   QKD الرئييس 

الصناعية  األقامر  عىل  يعتمد  مستقبال  للتطوير 

يف  استخدامه  ميكن  بحيث  تجاريا  تسويقه  وميكن 

الشبكات املوزعة عىل املناطق الجغرافية املختلفة.
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مجموعة  كيه»  يت  إيه  «أوربيتال  رشكة  عرضت 

مختارة من أحدث منتجاتها وأنظمتها املتقدمة خالل 

الدورة الثانية عرشة ملعرض ومؤمتر قوات العمليات 

الخاصة (سوفكس) يف األردن.

وقد منح معرض سوفكس الرشكة منصة رئيسة لعرض 

أحدث منتجاتها وأنظمتها املتطورة التي متكن قوات 

الراهنة  التحديات  مواجهة  من  الخاصة  العمليات 

قامئة  وتشمل  العامل.  أنحاء  جميع  يف  واملستقبلية 

هذه املنتجات الطائرة AC-208 Eliminator التي 

 AC-208B Armed متثل أحدث نسخة من الطائرة

AC- التي أثبتت نجاحها. وتتميز الطائرة Caravan

Eliminator 208 بقدرتها عىل رصد وخداع ومتييز 

الرسيعة  األهداف  مع  واالشتباك  الهدف  وتتبع 

”هلفأير“  نوع  من  صاروخني  باستخدام  الجديدة 

 « »  « »

بالطاقة  تعمل  جديدة  آلية  جوية  مركبة  اقرتبت 

أن  قبل  عام  ملدة  الطريان  عىل  وقادرة  الشمسية 

تحتاج إىل صيانتها، اقرتبت من الواقع خطوة جديدة 

الرشكتني  بني  توقيعها  جرى  التي  االتفاقية  عقب 

الربيطانيتني «يب إيه إي سيستمز» و «بريزماتيك».

من  معا  الرشكتني  مهندسو  يتعأون  أن  املقرر  ومن 

أجل تطوير مركبة جوية آلية جديدة تعمل بالطاقة 

الشمسية وقادرة عىل التحليق عىل ارتفاعات عالية 

 PHASA-35 اسم  عليها  يُطلق  طويلة  وملسافات 

 ،((Persistent High Altitude Solar Aircraft

وقد بدأ العمل بالفعل يف تجهيز املركبة األوىل بحيث 

تكون جاهزة الختبارات الطريان يف عام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الطائرات التي 

بكثري  أرخص  بديال  يؤمن  الشمسية  بالطاقة  تعمل 

تعترب  التقليدية، حيث  الصناعية  األقامر  تقنية  من 

كهربائية  آلية  جوية  مركبة   PHASA-35 الطائرة 

تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم تقنية البطاريات 

الخفيفة  الشمسية  والخأليا  العمر  الطويلة  القوية 

الوزن من أجل متكني الطائرة من التحليق ملدة 12 

شهرا.  ويصل طول جناح الطائرة PHASA-35 إىل 

أن  كام  كيلوجراما،   150 وزنها  يتجأوز  وال  مرتا   35

بالتحليق  لها  يسمحان  وكفاءته  هيكلها  وزن  خفة 

عىل ارتفاعات عالية لفرتات زمنية  طويلة. يُذكر أن 

الرشكتني املذكورتني أنتجتا منوذجا مصغرا أطلق عليه 

مثبتني عىل كل جناح أو سبعة صواريخ موجهة عيار 

املهمة.  مقتضيات  حسب  جناح  لكل  بوصة   2,75

وتأيت هذه األسلحة الهجومية مكملة ملجموعة قوية 

الالزمة  االتصاالت  وأجهزة  االستشعار  أنظمة  من 

لتنفيذ مهام املراقبة واالستطالع وجمع املعلومات.

 AC-235 الرشاش  املدفع  الرشكة  عرضت  كام 

الخفيف الذي تم إلحاقه بالخدمة والذي يؤمن قوية 

املحتملة  للسيناريوهات  تبعا  متواصلة  قوة  نريانية 

املوجهة  ”هلفأير“  صواريخ  استخدام  طريق  عن 

واملدفع  بوصة   2,75 عيار  من  والصواريخ  بالليزر 

الرشاش M230 عيار 30 ملليمرتا املثبت عىل جانب 

الطائرة وهو من إنتاج رشكة ”أوربيتال إيه يت كيه“. 

وتستخدم كل هذه األسلحة السابقة نظام التسديد 

حديد  بجهاز  املزود  املتكامل  برصي   – اإللكرتو 

الرشكة  تعرض  كام  رادار.  وجهاز  بالليزر  الهدف 

AC- أجهزة الحامية الذاتية املستخدمة عىل طائريت

235 و AC-208 وكافة األنظمة األخرى.

اسم PHASE-8 نجح يف تنفيذ رحلته األوىل يف عام 

2017، ما منح الرشكتني أمال كبريا يف إمكانية تطوير 

هذه التقنية مستقبال. 
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HENSOLDT

يف  وحدة  آلخر  املوقع  تسليم  اختبار  انتهاء  مع 

تكون  الكندية  نوفاسكوشيا  مبقاطعة  «جرينوود» 

مطارات  ست  جهزت  قد   HENSOLDT رشكة 

عسكرية كندية بأحدث أجهزة الرادارات املخصصة 

ملراقبة املطارات ASR. وباإلضافة إىل هذه الرادارات، 

تم بنجاح تركيب جهاز تدريب يف كندا، وهو ما ينهي 

مرحلة الرتكيب املنصوص عليها يف عقد الرشاء بقيمة 

رشكة  عليه  حصلت  الذي  كندي  دوالر  مليون   50

HENSOLDT يف عام 2013.

رادارية  أنظمة  سبعة  تسليم  عىل  الربنامج  وينص 

تسليم  وتم  للغيار،  كقطع  جهازين  إىل  باإلضافة 

الرادار يف ”جرينوود“ إىل العميل مبعرفة فريق مكون 

من ممثلني عن وزارة الدفاع الوطني الكندية ورشكة 

الرشيك  تعترب  التي   (LMC) مارتن-كندا  لوكهيد 

HENSOLDT املحيل لرشكة

وتتكون أجهزة الرادارات املخصصة ملراقبة املطارات 

لكل  متكامل  وثانوي  أسايس  رادار  جهاز  من   ASR

أي  رصد  يف  األسايس  الرادار  يساعد  حيث  جهاز، 

أهداف غري متعأونة مثل الطائرات الصغرية التي ال 

تحتوي عىل أجهزة استقبال وإرسال ومثل الطائرات 

املعادية. 

أما بالنسبة للرادار الثانوي - MSSR 2000 I – فيؤمن 

عملية التمييز اآليل للطائرات املتعأونة، كام أنه يلبي 

املتطلبات املعيارية ”Mode S/Mode 5“  الجديدة 

املحددة للمراقبة الجوية التي تحسن بدرجة كبرية 

عملية متييز الطائرات والتي يجري حاليا إدخالها مع 

كافة القوات التابعة لحلف شامل األطليس (الناتو) 

وقوات التحالف.  ويجري حاليا إصدار نسخ مختلفة 

الجديد مبوجب عقد    ASR-NG الرادار من جهاز 

موقع مع أسرتاليا وبريطانيا.

 « »  « »

E175
إنك.»  إيرألينز  «أمريكان  و  «إمربأير»  وقعت رشكتا 

مؤخرا طلب رشاء مؤكد لرشاء 15 طائرة من طراز 

النفاثة التي تتسع ل 76 راكبا. وتصل قيمة   E175

األسعار  لقامئة  طبقا  دوالر  مليون   705 إىل  العقد 

الحالية، وسيتم إدراج هذه العملية يف سجالت رشكة 

ومن   .2018 عام  من  الثاين  الربع  خالل  ”إمربأير“ 

الفرتة  الطائرات خالل  تسليم هذه  يتم  أن  املتوقع 

من شهري مارس ونوفمرب من العام الحايل.

رشاء  طلبات  ثالث  إىل  لتنضم  الصفقة  هذه  وتأيت 

سابقة لرشاء طائرات E175، ما يجعل إجاميل عدد 

الطائرات من هذا الطراز يصل إىل 89 طائرة داخل 

أسطول ”أمريكان إيرألينز“. ومن الجدير بالذكر أن 

عام  أكتوبر  شهر  يف  تقدميه  أمر رشاء جرى  أحدث 

2017 لرشاء 10 طائرات.

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  هيليز،  تشاريل  ورصح 

الشاملية  أمريكا  التجاري-  للطريان  ”إمربأير“  رشكة 

تعرب  ”الرشكة  بأن  والتسويق،  املبيعات  لشؤون 

عن سعادتها باستمرار الطائرة E175 كخيار مفضل 

أمر  ويعترب  إيرألينز“.  ”أمريكان  لرشكة  بالنسبة 

الرشاء هذا الرابع من نوعه لرشاء الطائرة املذكورة 

منذ عام 2013، وتكراره يعكس كفاءة هذه الطائرة 

والفوز  التجارية  املتطلبات  وتلبية  األداء  من حيث 

بثقة املسؤولني“. 

وقد وقع اختيار رشكة ”أمريكان إيرألينز“ عىل رشكة 

ألمريكان  التابعة  الرشكات  إحدى  وهي  ”إنفوي“، 

إيرألينز“، لتشغيل ال 15 طائرة التي سيتم تجهيزها 

الدرجة  يف  راكبا   12 راكبا:   76 تستوعب  بحيث 

األوىل، و 64 راكبا يف الدرجة السياحية، باإلضافة إىل 

مقاعد الركب الطائر.
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لنأخذ مثالً املأزق األمني   الكوري. يف قمة الكوريتني 

عن  أون  جونغ  كيم  تحدث   ،2018 عام  أبريل  يف 

تاريخ جديد من السالم والرخاء وتحسني العالقات 

بني الكوريتني. إذا أخذنا هذا املستقبل يف االعتبار، 

لنفرتض  الشاملية؟  اسرتاتيجية كوريا  ستكون  فامذا 

املستوى  عىل  التالية  والوسائل  والطرائق  الغايات 

املرغوبة  التأثريات  تعليم  تم  وقد  االسرتاتيجي. 

باللون الغامق؛ حيث يعزز بعضها البعض اآلخر:

مع  العالقات  تطبيع  الدبلوماسية:  التأثريات   -

قبول  عىل  اإلجبار  أو  لإلقناع  املتحدة  الواليات 

كوريا الشاملية كدولة ذات سيادة، ولتحفيز النفوذ 

السيايس لكوريا الشاملية إلعادة توحيد كوريا.

وطنية  رسدية  روأية  املعلوماتية:  التأثريات   -

الرئيسة  بالقوة  والتضحية  الذات  عىل  باالعتامد 

للحث عىل تحقيق السيطرة االجتامعية، وإلقناع أو 

إجبار التأثريات الدبلوماسية.

القوى  ردع  عىل  القدرة  العسكرية:  التأثريات   -

التأثريات  إجبار  وعىل  ضدها،  والدفاع  الخارجية 

التأثريات  ضامن  وعىل  إرغامها،  أو  الدبلوماسية 

التأثريات   إجبار  وعىل  إرغامها،  أو  االقتصادية 

االجتامعية أو إرغامها.

إلقناع  محلية  إصالحات  االقتصادية:  التأثريات   -

وتحفيز االستثامر والتجارة واملساعدات االقتصادية.

والوالء  العرقية  االستثنائية  االجتامعية:  التأثريات   -

وتحفيز  التخريب،  ضد  النظام  لتأمني  الشخيص 

القبول الخارجي.

املواجهة  يانج  بيونج  اسرتاتيجيات  تستخدم 

والردع،  والتحفيز،  واإلجبار،  اإلقناع،   - والتعاون 

سعى   ، التاريخية  الناحية  من  واإلكراه.  والدفاع، 

إيجاد  إىل   - والشامليون  الجنوبيون   - الكوريون 

أية وسائل متاحة للسعي وراء السيادة بني القوى 

كوريا  أن  افرتاض  الحكمة  فمن  وبالتايل  التدمريية، 

أن  نسبية ميكن  ميزة  بكل  للفوز  الشاملية تخطط 

التخطيط عىل املستوى  تحققها. ويستتبع ذلك أن 

التشغييل سيتبع هذه الرشوط:

الدبلومايس  االعرتاف  لتعزيز  إعالمية  حمالت   -

والنفوذ السيايس الخارجي والرقابة الداخلية.

الدبلوماسية  تعزز  التي  العسكرية  األنشطة   -

وتؤدي إىل توليد املوارد املالية أو اجتذابها.

. .

thomas.drohan@ndc.ac.ae

السيطرة  وترفد  االقتصاد  تنمي  التي  اإلصالحات   -

االجتامعية.

هناك العديد من حاالت الغموض، وميكن للدعأية 

الدولية  السوق  يف  عكسية  بنتائج  تأيت  أن  املحلية 

املتصيدين  خالل  من  الجامهري  بعض  تقنع  أو 

اإللكرتونيني عرب اإلنرتنت. إن وقف التجارب النووية 

والصواريخ يولد تأييداً عاملياً ضئيالً، يف حني تستمر 

نشوء  باحتامل  وتنذر  املرشوعة،  غري  العمليات 

معارضة عسكرية داخلية. وميكن لالستثامر األجنبي 

أن يفيض إىل تدمري  التواصل االجتامعي  أو وسائل 

األساطري الوطنية.

يف  مرونة  نتوقع  أن  بد  ال  املخاطر،  هذه  ضوء  يف 

كوريا  تكون  أن  ميكن  الشاملية.  كوريا  اسرتاتيجية 

كومنولث  أو  املبهمة  للمبادئ  آخر  إطاًرا  املوحدة 

يانغ  بيونغ  روأية  تتحول  أن  وميكن  ما،  نوع  من 

الصني  مع  كورية  إقليمية  نزاعات  إىل  املحلية 

يتطلبان  ال  والدفاع  العسكري  فالردع  واليابان، 

أسلحة نووية؛ إذ سوف تتكيف الضوابط االقتصادية 

واالجتامعية مع مرور الوقت مع تصورات التهديد.

نتوقع  أن  أيضاً  لنا  ينبغي  التكتييك،  املستوى  عىل 

مزيجاً من الطرائق والوسائل. أوالً، هناك التعهدات 

بنزع  املتعلقة   1992 عام  اتفاقات  مثل  القدمية؛ 

وثانياً،  تتحقق.  والتي مل  النووي واملصالحة  السالح 

إطالق  وقف  مثل  الجديدة،  الوعود  تكون  قد 

بدأية  عىل  دليالً  النووية،  والتجارب  الصواريخ 

جديدة. ثالثاً، التكتيكات القدمية؛ مثل التعامل مع 

الواليات  أو  الجنوبية  كوريا  بني  املتبادلة  التنازالت 

املتحدة كخطوط أساسية للمسأومة من أجل املزيد 

التكتيكات  رابعاً،  الشاملية.  كوريا  مطالب  من 

املرشوطة  غري  بالعودة  املخاطرة  مثل  الجديدة، 

ضامناتها  إىل  باإلضافة  االنتشار  عدم  معاهدة  إىل 

النووية (عمليات تفتيش خاصة).

خططاً  األمنيون  االسرتاتيجيون  املخططون  يضع 

للفوز مبزأيا نسبية، مثل السالم املرشوط للمنافسة 

الخرباء  عاتق  عىل  تقع  األمة،  ولحامية  املرشوعة. 

وجود  عدم  من  التحقق  مسؤولية  االسرتاتيجيني 

عىل  التعرف  يتطلب  وهذا  تدمريية،  وقدرات  نية 

وإعداد  املشرتكة  التأثريات  من  كاملة  مجموعة 

الخطط.
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وقد قدمت رشكة بوينج مؤخرا عرضا لبيع الطائرة 

قدراتها  رفع  بهدف  للهند  هورنيت»  «سوبر 

مقاتلة  طائرة  املذكورة  الطائرة  وتعترب  الهجومية. 

عىل  فائقة  بقدرة  تتمتع  األدوار  متعددة  متقدمة 

إمكانية  عن  فضال  طويلة،  لساعات  الجو  يف  البقاء 

مسؤولة  ورصحت  املستقبل.  يف  تصميمها  تطوير 

بوينج بأن الطائرة إف/إيه «سوبر هورنيت» ستلبي 

الهند إىل مقاتلة متعددة األدوار قادرة عىل  حاجة 

اإلقالع والهبوط من عىل منت حامالت الطائرات أو 

من عىل اليابسة.

هورنيت»  «سوبر  إف/إيه  الطائرة  تتميز  وال 

بانخفاض مثنها فحسب، بل وقلة تكاليفها املتعلقة 

تكتيكية  طائرة  أي  عن  الفعلية  الطريان  بساعات 

ذلك  يف  مبا  األمريكية.،  القوات  صفوف  يف  أخرى 

ظل  ويف  الواحد.  املحرك  ذات  املقاتلة  الطائرات 

الخطط املوضوعة لتحديث الطائرة بصورة مستمرة، 

ستكون الطائرة إف/إيه «سوبر هورنيت» قادرة عىل 

صد أي تهديد، باإلضافة إىل تعزيز القدرات الدفاعية 

الطائرة كفاءتها  أثبتت  القادمة. وقد  العقود  خالل 

لسالح  الجوية  الخطط  تلبية  وقدرتها عىل  القتالية 

تطورها  رحلة  الطائرة  وتواصل  األمريكية،  البحرية 

وستتواجد  مستقبلية.  تهديدات  أي  عىل  للتغلب 

التابعة  الطائرات  حامالت  أسطح  عىل  الطائرة 

للبحرية األمريكية لعقود طويلة قادمة حيث متثل 

ثالثة أرباع القوة الهجومية للطائرات املقاتلة التابعة 

لسالح البحرية خالل العقد الرابع من األلفية الثالثة، 

كام متثل نصف القوة الهجومية لحامالت الطائرات 

خالل العقد املذكور. وتتمتع الطائرة الطائرة إف/إيه 

«سوبر هورنيت» بخطط لتطوير قدرتها عىل التسلل 

لربنامج  بالنسبة  مثاليا  خيارا  يجعلها  ما  والتخفي، 

  (AMCA)«املتقدمة املتوسطة  املقاتلة  «الطائرات 

”سوبر  إف/إيه  الطائرة  وتتمتع  الهند.  تتبناه  الذي 

هورنيت“ بفرتة صالحية طويلة بفضل حرص سالح 

ضخمة  استثامرات  ضخ  عىل  األمرييك  البحرية 

لتطوير أحدث فئة من الطائرة: بلوك 3 التي تحتوي 

عىل شبكة متطورة وتتمتع مبدى أطول وقلة مقأومة 

» 3 /  .
 .  «

 « » 3 /

 .
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خزانات  وجود  مع   low-drag لها  املعاكس  الهواء 

والقدرة   conformal fuel tanks متوازية  وقود 

عىل الرصد البعيد املدى باستخدام خاصية البحث 

الوعي  وزيادة  الحمراء،  تحت  باألشعة  والتتبع 

املتقدمة  القيادة  مقصورة  نظام  بفضل  امليداين 

املحرك  عن  الصادر  العادم  نسبة  وتقليل  الجديدة 

إىل  باإلضافة   ،improved signature reduction

القدرة عىل تسجيل أكرث من 9000 ساعة طريان.

« »

هورنيت»  «سوبر  إف/إيه  الطائرة  عرض  يتلخص 

أحدث  بناء  يف  الهند»  يف  «صنع  برنامج  لخدمة 

مصنع لخدمة برنامج «الطائرات املقاتلة املتوسطة 

.(AMCA) «املتقدمة

كرشكة  بثقلها  الدخول  يف  بوينج  رشكة  متانع  وال 

عمليات  وأفضل  اإلمداد  سلسلة  ونقل  عاملية 

التصنيع الدقيقة، باإلضافة إىل خربتها الطويلة التي 

إنتاج  التصميم وتطوير مصانع  تُنافس يف مجال  ال 

الهجومية  الجوية  القدرات  زيادة  بهدف  الطائرات 

للهند ومساعدتها يف ترجمة رؤيتها التي تحمل شعار 

”ُصنع يف الهند“. ويشمل عرض بوينج املرافق والبنى 

األساسية وتدريب األفراد ووسائل وأساليب التشغيل 

الالزمة إلنتاج أحدث جيل من هذه الطائرة املقاتلة 

داخل الهند.

الهند  رشكة  مع  رشاكة  يف  بوينج  رشكة  دخلت 

 HAL) Hindustan) الطائرات  لصناعة  املحدودة 

Aeronautics Limited ورشكة ماهيندرا لألنظمة 

 (Mahindra Defence Systems (MDS الدفاعية

لتصنيع الطائرة إف/إيه ”سوبر هورنيت“ يف الهند، 

التقنيات  مجال  يف  املشرتك  التعاون  ومواصلة 

املستقبلية. 
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Leonardo Airbus Dassault Aviation
MALE RPAS

وااللتزام  الكامل،  النموذج  عن  الستار  إزاحة  وتأيت 

الذي تم التأكيد عليه بعد دراسة تعريفية استغرقت 

ملدة عامني تقريباً، أطلقتها يف سبتمرب 2016 الدول 

وإيطاليا  وفرنسا  أملانيا  وهي  املشاركة؛  األربع 

والتصميم  األساسية  املواصفات  لتحديد  وإسبانيا، 

ذلك  جاء  وقد   .MALE RPAS لطائرة  املستقبيل 

عقب إعالن النية للعمل املشرتك إلنتاج نظام جوي 

يف  الدول  وقعته  الذي   ،(UAS) طيار  دون  أورويب 

مايو 2015.

يف هذه املناسبة، بدأ وزيرا الدفاع األملاين والفرنيس 

 MALE لطائرة األورويب  النموذج  بزيارة  جولتهام 

التوربيني  الدفع  نظام  تصميم  وميثل   .RPAS

املشاركة يف  للدول  الرئيسة  القرارات  أحد  املزدوج 

الجارية  التعريفية  الدراسة  مرحلة  خالل  الربنامج 

حالياً.

يزال  أنه ال  الرغم من  من جانبه قال هوك: «عىل 

أمأمنا عمل كثري، فإن هذا النموذج الكامل الحجم 

ميكن  مام  بارزاً،  ومعلامً  مهامً  أولياً  إنجازاً  ميثل 

إذا  املتقدمة  التقنية  قطاع  يف  تحقيقه  ألوروبا 

التقنية،  وخرباتها  الصناعية  قوتها  بني  جمعت  ما 

وسوف تغدو طائرة MALE RPAS جزءاً ال يتجزأ 

من مهمة ضامن سيادة أوروبا يف املستقبل. ويعد 

هذا برنامجاً مثالياً يلبي االحتياجات امللّحة المتالك 

القدرات لدى القوات املسلحة األوروبية.»

.2018 (Male RPAS)

ومن جانبه قال سيويف: «متثل التقنيات غري املأهولة 

للتطور  الرئيسة  التقنية  األسس  أحد  وتطبيقاتها 

املستقبيل للصناعات الدفاعية األوروبية. ومن شأن 

الطائرة األوربية MALE RPAS  أن تسهم يف تعزيز 

الحفاظ  العالية، وسوف تسهم يف  التقنيات  تطوير 

أوروبا؛  داخل  الرئيسة  والوظائف  الكفاءات  عىل 

سيادياً  حيث توفر للقوات املسلحة نظاماً تشغيلياً 

عايل األداء».

 MALE برنامج  دمج   2016 أغسطس  يف  جرى 

التسلح  يف  املشرتك  التعاون  منظمة  يف    RPAS

(OCCAR)، وأيدت الدول املشاركة يف يوليه 2017 

التوربيني  الدفع  لنظام  األسايس  التصميم  شكل 

الدراسة  أنشطة  من  ملزيد  املحركات  املزدوج 

التعريفية. وعألوة عىل ذلك، حصلت بلجيكا يف شهر 

 MALE لربنامج مراقب  صفة  عىل   2017 ديسمرب 

.  RPAS

MALE RPAS

يف   2018 ينأير  يف   MALE RPAS برنامج  نجح 

 (SRR) النظام  متطلبات  مراجعة  اختبار  اجتياز 

التعريف  دراسة  من  الثانية  املرحلة  أطلق  الذي   ،

 (SPDR) وصوالً إىل مراجعة التصميم األويل للنظام

املقرر يف نهأية هذا العام.

للنظام  األويل  التصميم  مراجعة  تسهم  سوف 

(SPDR) يف إظهار جودة التصميم املقرتح ولياقته. 

وإصدار   (ATI) الجوية  الحركة  تكامل  ويعترب 

من    MALE RPAS لطائرة   االعتامد  شهادات 

األهداف الرئيسة، مام مينح الدول املشاركة ثقة تامة 

بأن خطوة التطوير ميكن إطالقها مع وجود مخاطر 

متبقية مقبولة.

التالية  للمرحلة  التحضريات  بالفعل  بدأت  وقد 

(التطوير واإلنتاج والدعم األويل أثناء الخدمة)، ومن 

يف  األوربية   MALE RPAS طائرة   دخول  املزمع 

أن  املقرر  ومن  القادم.  العقد  منتصف  يف  الخدمة 

تبدأ املرحلة التالية من الربنامج خالل الربع األخري 

لهذا الهدف الطموح تقوم  من عام 2019. وضامناً 

 (OCCAR) التسلح  يف  املشرتك  التعاون  منظمة 

بالتحضري للدعوة لتقديم العطاءات.
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:

املرصي  الرئيس  قاتل  من  حدثت  القصة  وذات 

السابق أنور السادات، حيث سأل القايض قاتله:

- قتلت السادات ليه؟

- القاتل : ألنه علامين!

- القايض : ويعني أيه علامين؟

- القاتل : ما أعرفش.

نجيب  طعن  الذي  مع  نفسها  القصه  وحدثت 

محفوظ، حيث سأله القايض :

- ملاذا طعنته؟

- املجرم : ألنه كافر وخارج عن امللة.

- القايض : كيف عرفت؟

- املجرم : من روأيته، أوالد حارتنا.

- القايض : هل قرأت أوالد حارتنا؟

- املجرم : ال.

هذه صور ثالث تعكس دور اإلعالم العريب يف تغيب، 

بل إن شئت قل تخريب الوعي العام عند القارىء، 

وجعله مجرد أداة ينفذ إرادة اآلخر. 

عىل  سواء  العريب  إعألمنا  يصبح  أن  املؤسف  من 

مستوى األفراد أو املؤسسات أو الحكومات، مقسم 

الُكتّاب  األجر،  مدفوع  اإلعالم  املسيس،  كاإلعالم 

املغلوب عىل أمرهم، أصحاب الذمم مدفوعة األجر، 

أصحاب األقالم املعروضة يف املزاد العلني ملن يدفع 

الوعي  تخريب  اعاملها  جل  التي  الفضائيات  اكرث، 

العام، اإلعالميون الذين يعملون عىل إعادة صياغة 

اآلخر من خالل تغيبه عن قضأياه !!

هزمية  خلق  يف  دور  السلبية  الظواهر  لهذه  إن 

نفسية عند املتلقي العريب حتى أصبح كقصة الحامر 

والحبل، والقصة هي أن  فّالحاً  ذهب لجاره يطلب 

منه حبالً ليك يربط حامره أمام البيت . فأجابه الجار 

 : له  وقال  نصيحة  أعطاه  ولكن  حبالً  ميلك  ال  بأنه 

الحامر  الحركات حول عنق  أن تقوم بنفس  ميكنك 

وتظاهر بأنك تربطه ولن يربح مكانه“. عمل الفّالح 

بنصيحة الجار. ويف صباح الغد وجد الفالح حامره يف 

مكانه متاماً. ربَّت الفالح عىل حامره، وأراد الذهاب 

به للحقل، ولكن الحامر رفض التزحزح من مكانه!!، 

حأول الرجل بكل قوته أن يحرك الحامر ولكن دون 

جدوى، حتى أصاب الفّالح اليأس من تحرك الحامر. 

هل  فسأله:  النصيحه،  يطلب  للجار  الفالح  فعاد 

تظاهرت للحامر بأنك تحل رباطه؟. فرد عليه الفالح 

بـ استغراب : ليس هناك رباط. فأجابه جاره : هذا 

بالنسبة إليك أما بالنسبة إىل الحامر فالحبل موجود. 

عاد الرجل وتظاهر بأنه يفك الحبل، فتحرك الحامر 

مع الفالح دون أدىن مقأومة!. 

اإلعالم  جعلهم  حيث  منا  الكثري  حال  متاماً  وهذا 

وهمية  قناعات  أو  لعادات  أرسى  واملؤدلج  الهابط 

تقيدهم.

والزالت  وسياسياً،  وفكرياً  إعالمياً  مخرتقون  نحن 

املعادية.  األسلحة  حجم  توازي  ال  مخجلة  أسلحتنا 

مازلنا نفتقد إىل األساليب املالمئة للمستوى التقني 

الحديث املالئم للغة العرص. 

لقد حولوا إعألمنا إىل منابر مدمرة لشعوبنا والبعض 

استغلها لتكون ساحة يصفى من خاللها الحسابات 

ويبث فيها الفنت ويروج الباطل. منابر ملوثة ومكبلة 

غري مسؤولة فقدت مهنيتها ومصداقيتها وحياديتها 

اإلعالمية التي لطاملا تغّنوا بها وتشّدقوا..

والسلبي  امليسء  اإلعالم  أنواع  كل  محاربة  يجب 

التي  الحرية  فضاءات  تلويث  من  ومنعه  والدخيل 

املجتمع  توجيه  يجب  نظن،  هكذا  أو  بها  نتمتع 

وتغيري مفاهيمه ووضع األمور يف نصابها الصحيح ..

سوف يأيت ذلك اليوم الذي سيكتشفون فيه  ويقيناً 

أن هذه الحبال التي تقيد عقولهم وقناعاتهم ليست 

سوى حبال من الوهم، وحينها سيتحررون من ربقة 

إىل  أوصلوهم  الذين  أولئك  وسيضعون  العبودية، 

هذه الحال يف حجمهم الحقيقي.

..
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 لقد انبثقت عائلة واحدة من العربات التي تتميز 

الخربة  من  سنوات  بعد  األداء  من  مثايل  بسجل 

 Oshkosh رشكة  عربات  إنها  العاملية:  القتالية 

املُدّرعة واملقأومة لكامئن األلغام والصالحة لجميع 

 M-ATV عربات  وتتميز   .(M-ATV) التضاريس 

إىل  تفاصيله  يف  استند  العجالت  رباعي  بتصميم 

األمرييك  للجيش  العاملية  العملياتية  املتطلبات 

يف  الختبارات  وخضع  األمريكية  البحرية  ومشاة 

العامل،  أنحاء  قاسية وشديدة يف جميع  ظل ظروف 

خصوًصا يف منطقة الرشق األوسط. وتتميز عربات 

طرازات  من  أفضل  املناورة  عىل  بقدرة   M-ATV

وذلك  السابقة  العجالت  ذات  املدّرعة  العربات 

املستخدم  العايل  األداء  ذي  التعليق  نظام  بفضل 

فيها. كام أنها تتميز بهندسة حديثة للدروع وحامية 

األجيال  من  أفضل  حامية  توفر  حيث  الطاقم، 

السابقة من العربات فئة MRAP. وبشكٍل حاسم، 

فقد تم تصميم العربات M-ATV بحيث تكون كل 

الحريق،  وإخامد  الطاقة  إدارة  نظام  مثل  أنظمتها، 

مدمجة بها بالكامل أثناء اإلنتاج. ويف الوقت نفسه، 

توفر العربات M-ATV للعمالء العسكريني قدرات 

التي تلبي  ال مثيل لها لتخصيص العربات بامليزات 

حامية  مثل  االختيارية،  الخاصة  املهام  احتياجات 

األسلحة  وأنظمة  االتصاالت،  وأجهزة  املحرك، 

الجيل  هذا  يوفره  ما  حول  املزيد  ولفهم  املختلفة. 

استكشاف  األمر  يستحق  العربات،  من  األحدث 

أدائها العمليايت الناجح وتصميمها وميزاتها الخاصة 

بكل مهمة من املهام.

 Oshkosh رشكة  عربات  األمرييك  الجيش  اختار 

متعددة  لكونها   2009 العام  يف   M-ATV

من  النجاة  عىل  عالية  قدرة  وذات  االستخدامات 

ذلك  منذ  األمرييك  الجيش  اشرتى  وقد  الهجامت. 

 Oshkosh رشكة  من  عربة   8.000 من  أكرث  الحني 

الطرازات  آالف  بإخراج  الدفاع  وزارة  قامت  حيث 

الخدمة.   من   MRAP الفئة  عربات  من  األخرى 

 M-ATV وهناك أكرث من 2.700 عربة من عربات

يف الخدمة يف أنحاء العامل، مع مشاركة العديد منها 

يف عمليات قتالية ضمن عمليات التحالف يف الرشق 

يف  جدارتها   M-ATV العربات تُثبت  ومل  األوسط. 

االختبارات فحسب، بل ويف املعارك أيًضا. فقد نجا 

اآلالف من الجنود من بلدان عديدة من العمليات 

الرشق  بلدان  ذلك  يف  مبا  العامل،  أنحاء  يف  القتالية 

  .M-ATV األوسط، ألنهم كانوا يستخدمون العربات

بالسالمة  املتعلقة   M-ATV العربات  مزأيا  تُعّد 

يتجزأ  ال  جزًءا  الهجامت  من  النجاة  عىل  والقدرة 

من تصميمها؛ فهي ليست مجرد مجموعات دروع 

مثبتة ببعضها مبسامري أو تحديثات لالرتقاء بتصميم 

 Oshkosh قديم. ففلسفة تصميم الحامية من رشكة

تراعي  الربية ألنها  القوات  بتفردها يف قطاع  تتميز 

مدى فعالية األنظمة التي تعمل مع بعضها لضامن 

قدرة الطاقم عىل النجاة، وفعالية أداء املهام، وقدرة 

املتبأينة  التهديدات  املناورة. ويف عرص  العربة عىل 

وغري املتكافئة، يحتاج طاقم العربة إىل الدفاع عن 

العبوات  مثل  االنفجارات  تهديدات  ضد  نفسه 

الباليستية  الهجامت  وكذلك   (IED) الناسفة 

عىل  قادرة   Oshkosh وعربات رشكة واإللكرتونية. 

الجمع بني الحامية ضد الهجامت الحركية من خالل 

واملقاعد  املدمجة  الحرائق  إخامد  أنظمة  ميزات 

املقأومة لالنفجارات مع ضامن توفّر طاقة كهربائية 

واملستشعرات  واالتصاالت  التشويش  ألجهزة  كافية 

املهمة، ليس فقط لحامية طاقم العربة، بل ولحامية 

 M-ATV عربات  إن  بكامله.  القتايل  التشكيل 

فريدة من نوعها من حيث مالءمتها لقتال القوات 

البيئات الحرضية ومالءمتها لدعم  النظامية يف  غري 

تشكيالت املدّرعات الكبرية عالية الرسعة يف الصحراء.

مع أن عربة M-ATV متت صناعتها بأعىل معأيري 

قابلة  منصة  تعترب  أنها  إال  والهندسة،  الحامية 

للمتطلبات  وفًقا  التصميم  وتعديل  للتخصيص 

حدة.  عىل  عسكرية  قوة  بكل  الخاصة  العملياتية 

وقد شملت التعديالت الدفاعية التي طلبها العمالء 

من  الحامية  لزيادة  سفلية  حامية  مجموعات 

وشبكة   (IED) الناسفة  العبوات  ضد  االنفجارات 

 .(RPG قذائف) للحامية ضد القذائف الصاروخية

لتناسب  العربة  الهجومية يف  القدرات  وميكن دمج 

مهام  مبتطلبات  وللوفاء  للعميل.  العمليايت  املفهوم 

العمالء، فإن رشكة Oshkosh تنتج اآلن أنواًعا من 

عربات M-ATV التي تفي بأدوار الهجوم، والقيادة، 

 Oshkosh والهندسة، والخدمات؛ كام وقامت رشكة

بتطوير أنواع مضادة للدبابات وأنواًعا طبية وأنواًعا 

تخصيص  وميكن  هذا،  العمالء.    لبعض  مدفعية 

العربات M-ATV للمهام التي تتطلب وجوًدا أكرث 

رسية.

ليس من املفاجئ أن تربز العربات M-ATV عىل 

أنها العربات املدّرعة ذات العجالت األمثل لبيئات 

التهديدات العاملية يف الوقت الحارض ويف املستقبل. 

رشكة  تتمتع  تصميامتها،  حداثة  ووفق  اآلن، 

من  عام   100 من  بأكرث  تأسيسها  منذ   Oshkosh

الخربة يف صناعة العربات بأفضل املعأيري العسكرية 

هذا  مسرية   M-ATV العربات  وتواصل  العاملية. 

ميادين  يف  املختربة  العربات  صناعة  من  التاريخ 

املعأيري  تتجأوز  والتي  للتخصيص  والقابلة  املعارك 

املُلّحة لعمالء رشكتنا.
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يجب أن يتحىل نظام التدريب باملرونة والكفاءة، 

اإلمكان. ونحن  بقدر  بالواقعية  وفوق كل ذلك، 

أهم رشط  الواقعية  بأن  نؤمن  يف رشكة «ساب» 

فالواقعية هي  التدريبية.  العملية  كفاءة  لضامن 

املهمة  عىل  العميل  التدريب  من  متكنك  التي 

التي  هي  والواقعية  بالفعل،  تؤديها  أن  قبل 

تعترب  التي  الصحيحة  الفورية  املعلومات  تؤمن 

كافة  عىل  التعلم  لعملية  بالنسبة  للغأية  هامة 

األفراد  يحصل  أن  الرضوري  ومن  املستويات. 

التدريبية  العملية  نتيجة ممكنة من  أفضل  عىل 

التي  التي يؤدونها، وأن يؤمنوا إميانا تاما باملهام 

يتحقق  لن  هدف  وهو  تنفيذها،  عىل  يوشكون 

إال بوضع سيناريوهات أقرب ما تكون من املهام 

الحقيقية بقدر اإلمكان.

رشكة  لدى  التدريب  أنظمة  استخدام  ويتم 

كافة  عىل  التدريبية  الجرعات  ملنح  «ساب» 

مستوى  عىل  أو  األفراد  من  بدءا  املستويات، 

الجامعات والفصائل حتى مستوى الفرق املقاتلة 

عىل مستوى األلوية وما بعدها.

األمثلة  إحدى  واملحاكاة  التدريب  أنظمة  وتعترب 

بسمعة  ساب  رشكة  فيها  تتمتع  التي  العديدة 

مثال  والكفاءة.  التكنولوجيا  حيث  من  عاملية 

آخر هو أنظمة التمويه حيث تطرح رشكة ساب 

للمركبات  الالزمة  األنظمة  من  كبرية  مجموعة 

واملراكز واألفراد.

يف  املسلحة  القوات  إخفاء  عىل  القدرة  تؤمن 

امليدان مزأيا تكتيكية هامة. فمثلام من الرضوري 

القتالية  والعنارص  القوات  سالمة  عىل  املحافظة 

القوات  إخفاء  فإن  معاد،  هجوم  أن  عن  بعيدا 

عمليات  لشن  كافية  بدرجة  االقرتاب  لها  يتيح 

هجومية فعالة ومؤثرة بدرجة كبرية. 

التمويه،  شباك  يف  ينحرص  أن  من  أكرب  فاألمر 

حيث تشمل الوسائل كل يشء، بدءا من مالبس 

التمويه بالنسبة لألفراد وأنظمة التمويه املتحركة 

لحامية  املتكاملة  واألنظمة  للمركبات  بالنسبة 

املعسكرات الثابتة بعيدا عن أعني العدو. وتؤمن 

االستشعار  أنظمة  ضد  الحامية  األنظمة  هذه 

واألنظمة  البنفسجية  فوق  باألشعة  العاملة 

البرصية الحرارية والعاملة باألشعة شبه الحمراء، 

ضد  للحامية  وميكن  الرادار.  أجهزة  عىل  عألوة 

اإلشعاع الحراري أن تخفف درجة حرارة تشغيل 

املحركات داخل املركبات، ومن ثم توفري قدر أكرب 

النريان  دقة  وضامن  التشغيل  لفرق  الراحة  من 

وترشيد استهالك الوقود.

والسالمة  األمن  توفري  إىل  ساب  رشكة  وتهدف 

الخلفية  عىل  االعتامد  طريق  عن  لألفراد 

حيث  الحديثة،  التكنولوجيا  ووسائل  الثقافية 

املنتجات  بأحدث  العاملية  األسواق  الرشكة  تزود 

العسكري  الدفاع  من  بدءا  والخدماتواألنظمة، 

العمليات  انتشار  ومع  املدين.  بالدفاع  وانتهاء 

العسكرية يف كل قارة من قارات العامل الخمس، 

الزمن من  مع  سباق  نفسها يف  ساب  تجد رشكة 

أجل تطوير وتطويع وتحسني وسائل التكنولوجيا 

الحديثة من أجل تلبية متطلبات عمالئها.

بها  يعمل  ساب  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

حوايل 16,000 عامل، وتصل مبيعاتها السنوية إىل 

حوايل 31 مليار كرونة سويدية يتم استثامر 23% 

منها يف مجال البحوث والتطوير.
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إلزالة  االستعامالت  متعدد  جهاز  هو   MPDS 2 

امللوثات من األجهزة و املركبات و من خالله ميكن 

هذا  الوقت.  نفس  يف  رشاشات  ثالثة  استخدام 

أن عمليّات  الوقت حيث  الكثري من  يوفر  الجهاز 

بعد  فيام  املعالجة  و  باملعالجة  القيام  التحضري، 

يتوفر  امللحقات،  دون  الوقت.  نفس  يف  تحصل 

نفسه.  الوقت  يف  للتشغيل  رشاشان  للمستعمل 

مولد الطاقة املدمج، املضخة االختيارية لكيميائيّات 

التطهري الغري مائية وجهاز الجرعة ثنايئ املكوِّنات 

نظاما  بالديزل،  يعمل  الذي   MPDS 2 يجعلون 

مستقال إلزالة التلوث. الجهاز مثايل لالستعامل مع 

باالظافة  التلوث من كاررش فيوترشتك.  ازالة  مواد 

كل  استعامل  ميكن  املتاحة  امللحقات  جميع  إىل 

مواد التطهري و التنظيف املتوفرة يف السوق. بفضل 

أبعاده املدمجة ميكن نقل الجهاز بسهولة، وبفضل 

الجهاز  يف  التحكم  ميكن  التلقايئ  التشغيل  نظام 

وصيانته بسهولة.

ما   WTC 500 املحمول  املياه  معالجة  نظام  ينتج 

يصل إىل 500 لرت من مياه الرشب يومياً من خالل 

امللوثة  الخام  املياه  وكذلك  واملالحة  العذبة  املياه 

كيميائياً. وفقا ملبدأ التناضح العكيس، ميكن حتى إزالة 

األمالح  ذلك  مبا يف  املرئية،  غري  الكيميائية  امللوثات 

املالمسة  األسطح  جميع  تتوافق  املاء.  يف  الذائبة 

مبارشة ملياه الرشب مع املعأيري الدولية، بحيث يتم 

الوفاء مبتطلبات جودة مياه الرشب الخاصة مبنظمة 

الصحة العاملية. يتكون النظام من مواد عالية الجودة 

جداً.  عالية  موثوقية  يضمن  مام  معتمدة،  وعنارص 

االستخدام،  للوحة  واملنهجي  الواضح  للرتتيب  نظرًا 

ميكن التحكم يف الجهاز برسعة وتلقائية. إذا تواجد 

مصدر املياه الخام يف منطقة ذات طرائق وعرة، ميكن 

نقل النظام املدمج مبساعدة ستة أشخاص إىل مكان 

االستخدام بفضل مقابض الحمل املتوفرة. اختيارياً، 

فإنه ميكن تسليم WTC 500 عىل مقطورة مع مولد 

طاقة، مام يجعلها مكتفية ذاتيا بطريقة تامة. أثناء 

االختبار امليداين ، احتاج فريق من املساعدين ألقل 

 .
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من 10 دقائق لرفع النظام من عىل الشاحنة، تركيبه 

وجعله جاهزًا للتشغيل. 

املطبخ امليداين التجميعي MFK 2 هو نظام مطبخ 

متنقل الذي يتكيف بشكل ممتاز مع جميع عادات 

طبخ املستخدمني. يتضمن أربعة فتحات للوحدات 

و تكون مركبة عىل مقطورة املحور الواحد املصنعة 

متنوعة  مجموعة  هناك  الوعرة.  للطرائق  خصيصا 

البخاريّة  الطاهيات  و  والقيل  الطهي  وحدات  من 

ووحدات وظيفيّة «التربيد» و «التجميد». باإلضافة 

أو  الديزل  مواقد  مع  السابقة  الطهي  وحدات  إىل 

الغاز، ميكن اآلن تجهيز MFK 2 بوحدات املواقد 

استخدام  ميكن  املعدات،  عىل  اعتامدا  املغلقة. 

 250 إىل  يصل  ملا  كاملة  وجبات  إلعداد   MFK2

شخًصا أو تحضري 600 طبق بسيط. 
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 .. “ ”

ال ميثل الحرس الثوري أهم فاعل يف سياسة إيران، 

ذراعها  إنه  بل  وحسب،  والخارجية،  الداخلية 

املنطقة  يف  التوسعي  مرشووعها  لتنفيذ  الرئيسة 

ترتكز  عسكرية  عقيدة  يتبنى  أنه  سيام  ال  أيضاً، 

عىل األيديلوجيا والطائفية وتصدير الثورة إىل دول 

املنطقة. ولعل ترصيحات حسني سالمي نائب قائد 

التي وصف  فرباير 2018  شهر  الثوري يف  الحرس 

عمق  بأنهام  والسوري  العراقي  الجيشني  فيها 

خطورة  عن  بوضوح  تكشف  االسرتاتيجي،  إيران 

التي  واالسرتاتيجية،  العسكرية  العقيدة  هذه 

تعكس النزعة االمرباطورية والفوقية عىل شعوب 

أن  أيضاً  بوضوح  تؤكد  كام  املنطقة،  وحكومات 

امليليشيات التي ترتبط بالحرس الثوري يف العديد 

اليمن وسوريا ولبنان والعراق،  من دول املنطقة، 

اإلقليمي  إيران  مرشوع  ضمن  أداة  سوى  ليست 

“ ”
 “ ”

 .
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انكشفت  أن  بعد  والتوسع،  التمدد  عىل  القائم 

حقيقة هذه امليليشيات اإلرهابية والطائفية وبات 

ينظر إليها عىل أنها أهم أذرع الحرس الثوري لنرش 

الفوىض وعدم االستقرار يف املنطقة.

 ..  :

(الباسداران)  الثوري  الحرس  مؤسسة  تشكلت    

بقرار من  األيرانية عام 1979،  الثورة  انتصار  بعد 

الناشئ  النظام  حامية  بهدف  وذلك  الخميني، 

وقتذاك، وخلق نوع من توازن القوى مع القوات 

املسلحة النظامية ، ولعب الحرس الثوري دوراً كبرياً 

تأسيس  صاحبت  التي  االنقسامات  مرحلة  خالل 

الثورة، إذ متكن من فرض رؤى الخميني يف تبني 

مبدأ ”وألية الفقيه“ كنهج يف االدارة والحكم. ومنذ 

عسكرية،  قوة  الثوري  الحرس  أصبح  الحني،  ذلك 

وسياسية، واقتصادية كبرية يف البالد، ويتمتع بصلة 

وثيقة مع العديد من الشخصيات املؤثرة، أبرزها 

نفسه  كان  الذي  نجاد،  أحمدي  السابق  الرئيس 

عضوا يف الحرس الثوري.

وترجع خطورة الحرس الثوري إىل ظروف نشأته، 
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مؤمن  وأيدولوجي  عقائدي  تنظيم  فهو  وأدبياته 

حسبام  وحاميتها  الثورة  وتصدير  الفقيه  بوألية 

وضعها قائد الثورة اإليرانية اإلمام الخميني، ويتم 

تدريبه وتعليمه بشكل خاص، بل ويختار املرشد 

الشابة،  وعنارصه  قياداته  شخصيًا  اإليراين  األعىل 

 ” عليه  يطلق  فيام  بها  الضخ  ليتم  املتحمسة 

عىل  العامل،  أنحاء  مختلف  يف  الثوار“  معسكرات 

املدن  حرب  إىل  االلتحام  من  القتالية  املهام  أداء 

الثورة  قادة  بحامية  كلفوا  ثم  العصابات،  وحرب 

وأهدافها،  ومبادئها  للثورة  املطلق  والُءهم  فكان 

وتم تحويلهم إىل جيش له قواته الربية والبحرية 

واملصانع  الصواريخ  وحدات  عن  فضالً  والجوية 

الحربية.

مهام  اإليراين  الدستور  من   150 املادة  وتفّصل 

حرس  (يحافظ   : إىل  تشري  حيث  الثوري،  الحرس 

ودور  منجزات  عىل  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة 

ومجاالت  الهيئة،  هذه  واجبات  نطاق  ويف  الثورة 

مسؤوليتها يوازي الواجبات التي تقع عىل القوات 

املسلحة األخرى التي يحددها القانون، مع الرتكيز 

بينها). وقد  التعاون األخوي واالنسجام فيام  عىل 

الخميني يف  الثوري جبهة  الحرس  قوات  ساعدت 

مجاهدي  كجامعة  الثوريني،  حلفائه  ضد  رصاعه 

خلق، كام عملت كثقل مضاد للمؤسسة العسكرية 

النظامية املوالية للشاه. 

ويعترب الحرس الثوري اإليراين الذراع األقوى لصناعة 

وتنفيذ السياسة الخارجية اإليرانية، ولقد مكنه دوره 

يف تصدير الثورة اإليرانية من تأكيد مكانته وأهميته 

يف األمن القومي اإليراين. وتحظى وزارة الخارجية 

أحد  لكونها  الثوري،  الحرس  لدى  خاص  باهتامم 

أهم مراكز صنع قرار السياسة الخارجية. وقد كان 

لبعض مسؤويل الخارجية اإليرانية من املحسوبني 

عىل الحرس الثوري بصامت واضحة فيام آلت إليه 

عالقات إيران الخارجية خالل السنوات املاضية.

للثورة  يكن  مل  أنه  إىل  والباحثني  الخرباء  ويجمع 

لها  تكون  أن  دون  أهدافها  تحقق  أن  اإليرانية 

ذراع عسكرية اسرتاتيجية، تدافع عنها وتعمل عىل 

لعب  وقد  الحقة،   مرحلة  يف  تصديرها  إمكانية 

مثانينيات  بدأية  منذ  الثوري  الحرس  الدور  هذا 

اإليرانية،  الثورة  قائد  دعا  حينام  املايض،  القرن 

الثورة  تصدير  إىل  رصاحة  الُخميني،  الله  آية 

اإليرانية إىل الخارج، حينام قال رصاحة :“نحن يف 

جمهورية إيران اإلسالمية سوف نعمل بجهد من 

تحدي  مبقدورنا  وأنه  للعامل،  ثورتنا  تصدير  أجل 

العامل باأليديولوجية اإلسالمية“. وقال أيضاً: ”نحن 

الدول اإلسالمية،  نهدف إىل تصدير ثورتنا إىل كل 

بل إىل كل الدول حيث يوجد مستكربون يحكمون 

مستضعفني“. وهذه املقوالت تقف وراء كثري من 

من خاللها  يربر  والتي   اإليراين،  الدستور  نصوص 

الحرس الثوري التدخل يف شئون العديد من دول 

إيران  تدخالت  ذاته  الوقت  يف  تفرس  كام  العامل، 

العربية،  الدول  من  العديد  شئون  يف  املستمرة 

إيرانية،  إمرباطوية  لبناء  طموحاتها  وراء  وتقف 

وقد اشار إىل ذلك رصاحة مستشار الرئيس اإليراين 

حسن روحاين عيل يونيس يف مارس 2015 ، حينام 

طهران:  يف  اإليرانية“  الهوية  منتدى“  خالل  قال 

سابقا  كانت  كام  إمرباطورية  أصبحت  إيران  إن“ 

وثقافتنا  حضارتنا  مركز  وهي  بغداد،  وعاصمتها 

فجغرافية  التاريخ،  عرب  كانت  كام  اليوم  وهويتنا 

إيران والعراق غري قابلة للتجزئة وثقافتنا غري قابلة 

للتفكيك، لذا علينا أن نقاتل معا أو نتحد“. وأشار 

يونيس إىل ”أن طهران تنوي تأسيس حلف اتحادي 

يف املنطقة،  ميتد إىل البحر املتوسط وباب املندب 

يف اليمن، لتكوين الهالل الشيعي، الذي ميثل أساس 

اإلمرباطورية اإليرانية“.

قاسم  يقوده  الذي  الذي  القدس)  (فيلق  ويعترب 

وأهم  الثوري،  الحرس  وحدات  أهم  سليامين 

ويتكّفل  الحدود،  خارج  تعمل  إيرانية  ذراع 

املختلفة  امليليشيات  وتوجيه  وتدريب  بتشكيل 

لبنان(حزب  يف  خاصة  بإيران،  ترتبط  التي 

الشعبي)  الحشد  والعراق(ميليشيات  الله) 

واليمن(االنقالبيني  الشيعية)  وسوريا(الفصائل 

التخطيط  املسئول عن  يعترب  أنه  كام  الحوثيون). 
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غري  العسكرية  والتحركات  العصابات  لحروب 

ثقافية  واجهات  استخدام  فيها  مبا  التقليدية، 

واقتصادية ومدنية لتغطية أنشطته الخارجية.  وقد 

بنى قائد فيلق القدس الجرنال قاسم سليامين الذي 

”الشهيد  باسم  خأمنئي  األعىل عيل  املرشد  يلقبه 

الحي“، شبكة عالقات واسعة يف املنطقة متتد من 

اليمن إىل سوريا والعراق وغريها من الدول بحيث 

هذه  يف  األيراين  النفوذ  لحجم  األبرز  الوجه  بات 

الدول. وتنقسم قوات فيلق القدس إىل مجموعات 

فهناك  بلد،  لكل  الجغرايف  للتقسيم  وفقاً  محددة 

واألردن،  فلسطني،  لبنان،  للعراق،  مديريات؛ 

أفغانستان وباكستان والهند، تركيا وشبه الجزيرة 

السوفيايت  االتحاد  من  اآلسيوية  الدول  العربية؛ 

السابق، الدول الغربية ”أوروبا وأمريكا الشاملية“، 

السودان،  الجزائر،  تونس،  مرص،  أفريقيا،  وشامل 

واملغرب. كام أن لدى الفيلق مكاتب يف العديد من 

السفارات اإليرانية. 

إىل  القدس“  ”لفيلق  الخارجية  االذرع  وتقسم 

هيئات حسب الساحات التي تعمل فيها؛ فهنالك 

واالردن  ولبنان  العراق  عن  مسؤولة  ادارات 

وفلسطني والجزيرة العربية وشامل افريقيا العربية 

وباكستان والهند والساحة اآلسيوية وتركيا والساحة 

الصحراء  جنوب  واألفريقية  واألمريكية  األوروبية 

والساحة الروسية. وتذهب التقديرات إىل أن أحد 

فروع العمليات الخارجية يف الحرس الثوري تتشكل 

من  العربية،  اللغة  يتكلمون  مقاتل   12000 من 

واللبنانيني،  والعراقيني  الشيعة  واألفغان  اإليرانيني 

الذين تدربوا يف إيران أو تلقوا تدريباً يف أفغانستان 

خالل سنوات الحرب األفغانية.

الثوري عىل  ويف ترصيحات تعكس إرصار الحرس 

لقوات  العام  القائد  نائب  قال  الثورة،  تصدير 

سالمي،  حسني  العميد  اإليراين،  الثوري  الحرس 

يف أكتوبر 2016 أن بالده تقوم يف الوقت الراهن 

بنقل رسالة ”الثورة“ يف مجالها العسكري إىل خارج 

عىل  الثورية  ”حركتها  ستواصل  إيران  وأن  البالد. 

املستوى اإلقليمي“. الفتاً النظر إىل ”إن املستشارين 

الراهن  الوقت  يف  يقومون  اإليرانيني  العسكريني 

بنقل رسالة الثورة يف مجالها الدفاعي والعسكري 

قادمة  حربا  هناك  أن  وأضاف،  البالد“.  خارج  إىل 

سيتقرر فيها مصري من يشاركون فيها، وأن بالده 

متتلك ”قدرات يعتد بها“. كام وصفها بأنها ”ذات 

تأثري تجأوز الحدود الجغرافية“. وبدا هذا واضحاً يف 

تدخل إيران السافر يف سوريا، ودعمها لبشار األسد 

باملال والعتاد، هو أمر ال يخفى عىل أحد، كام مدت 

من  ومقاتلني  عسكريني،  مبستشارين  األسد  إيران 

الحرس الثوري ، من أجل إجهاض الثورة الشعبية 

ضد بشار األسد، وبحجة حامية املراقد الدينية. ويف 

اليمن، سعت إيران بشكل حثيث إىل إيجاد موطئ 

قدم لها هناك، فدعمت علنيًا ميليشيات الحويث، 

لتحالف  السعودية  إطالق  إىل  أدى  الذي  األمر 

عاصفة الحزم الستعادة الرشعية يف مارس من العام 

وراء  الثوري  الحرس  يقف   البحرين،  ويف   .2015
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إثارة الشغب، وتشجيع املعارضة عىل التمرد. أما يف 

لبنان فلم تخف إيران دعمها ومتويلها لحزب الله، 

الذي أعلن أمينه العام حسن نرصالله والءه إليران 

وليس لبلده لبنان. وتدخل إيران، يف اآلونة األخرية، 

السياسية  العملية  يف  مبارشة  وأكرث  فاعل  بشكل 

وبني  إفريقيا،  يف  مساعيها  إىل  إضافة  العراقية. 

الجاليات املسلمة يف أوروبا بنرش عقيدة الثورة عرب 

التسرت بنرش اإلسالم، عرب مذهبها اإلقصايئ املتشدد.

وحتى وقتنا هذا ما زال الحرس الثوري مرصاً عىل 

تصدير الثورة اإليرانية، وهذا ما يفهم من ترصيحات  

للحرس  البحرية  القوة  قائد  فدوي  عيل  األمريال 

اإليراين يف مقابلة له مع موقع ”جامران“  الثوري 

الناطق بالفارسية مبناسبة ”يوم الجيش اإليراين“ يف 

أبريل 2018، والتي قال فيها إن ”أنشطة الحرس 

الثوري ليست محدودة بإيران“ مشرياً إىل أن قوات 

الحرس تقاتل حالياً آالف الكيلومرتات خارج الحدود 

اإليرانية“، موضحا أن االسم الحقيقي لهذا الجهاز 

العسكري هو ”جيش حرس الثورة اإلسالمية“ دون 

أن يلحق به اسم إيران، وبرر األمريال فدوي تواجد 

قوات للحرس الثوري يف بلدان أخرى خاصة بسوريا 

والعراق قائالً: ”إن حراسة الثورة اإلسالمية ال تعني 

حراسة بلد واحد فقط وجغرافيا واحدة وحكومة 

حراس  جيش  اسم  ”إن  مضيفاً:  (إيران)،  واحدة 

الثورة اإلسالمية ال يرتبط بأي دولة، حتى إيران غري 

موجودة يف هذا االسم وهذه هي تعليامت اإلمام 

(خميني) فهو سامه ألول مرة باسم جيش حراس 

الثورة اإلسالمية؛ ألن الثورة اإلسالمية ال تنحرص يف 

جغرافيا واليوم تشاهدون القلوب تتبع نفس سياق 

الثورة اإلسالمية والحرس الثوري حارض يف كل مكان 

لحراسة الثورة اإلسالمية“. وهذا إمنا يؤكد أن تصدير 

الثورة سيظل أحد مهام الحرس الثوري حتى وإن 

تبنت إيران خطاباً مرأوغاً تزعم فيه حرصها عىل 

تحسني العالقات مع دول الجوار وعدم التدخل يف 

شئونها.

 :

الذي يشغل  األعىل،  للمرشد  الثوري  الحرس  يتبع 

يف  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  منصب  أيضاً 

إيران، واستخدم املرشد سلطته لبسط نفوذ وتعزيز 

العديد من  تعيينه  الحرس، وذلك من خالل  قوة 

رفيعة.،  سياسية  مناصب  يف  السابقني  عنارصه 

النظام  يف  مؤثرة  قو  أهم  الثوري  الحرس  ويعترب 

السيايس اإليراين، حتى أنه بات يوصف بانه دولة 

داخل الدولة، بالنظر لالعتبارات التالية: 

*  يتم تعيني جرناالت الحرس الثوري اإليراين من 

الحكومة  األعىل، وليس من جانب  املرشد  جانب 

ذراع  يعترب  الثوري  الحرس  فإن  ولهذا   ، املدنية 

شئ  كل  عىل  تسيطر  التي  للثورة  األعىل  املرشد 

الوقت  يف  الحديث.  الديني  االستبداد  منط  يف 
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مؤسسات  يديرون  الذين  الدين   رجال  فإن  ذاته 

رسمية مهمة، مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام 

والسلطة القضائية ومجلس الخرباء، يعتمدون عىل 

قوات الحرس الثوري اإليراين لضامن سيطرتهم عىل 

هذه املؤسسات، األمر الذي عزز ويعزز نفوذ هذه 

القوات.

* ساعد هذا التمدد والتوزع لبنية وهياكل الحرس 

اإليرانية  السلطة  يف  الالمتناهية  وحدوده  الثوري 

أن  إىل  فقط،  الفقيه  للويل  املبارشة  التعبية  عرب 

الدولة  مؤسسات  من  لغريه  وابتالعه  نفوذه  امتد 

األخرى، مثل الجيش النظامي أو القّوات املسلّحة 

الكالسيكية واملؤسسات الدينية املختلفة والسلطة 

التنفيذية، وإىل الدائرة الرئيسة لإلستخبارات املدنية 

ووزارة األمن القومي واالستخبارات. ويف السنوات 

اإليراين  الثوري  الحرس  قوات  وّسعت  األخرية، 

نفوذها - وسيطرتها يف بعض الحاالت – إىل أجهزة 

تطبيق القانون والعمليات االستخباراتية الخارجية 

والقيادة العسكرية االسرتاتيجية واالقتصاد الوطني.

اإليرانية،  السياسة  يف  مؤثر يف  أهم العب  *يعترب 

وفاعل  قوي  بوجود  الثوري  الحرس  يتمتع  حيث 

عىل  يسيطر  إذ  املدنية،  والهيئات  املؤسسات  يف 

إذ  للثورة،  بالوالء  يدينون  والذين  الباسيج،  قوات 

أوقات  الشوارع يف  للنزول إىل  الحرس  يستدعيهم 

األزمات، وذلك الستخدامهم كقوة لتفريق املنشقني 

أو املتظاهرين. والالفت هنا أن الحرس الثوري بدأ 

منذ عام 2007 يلعب دوراً يف االنتخابات اإليرانية، 

تتضمن  الئحة  الداخلية  وزارة  مررت  أن  بعد 

للمرشحني  الفحص  للحرس يف عملية  رسميا  دوراً 

السياسيني، فالتدخل غري الرسمي لقوات األمن يف 

عند  األمر  يتوقف  ومل  مؤثراً.  يزال  ال  االنتخابات 

هذا الحد بل وصل إىل تعيني السفراء والعاملني يف 

السلك الدبلومايس اإليراين، حيث قام الحرس الثوري 

بتعيني سفري إيران لدى العراق إيراج مسجدي يف 

ينأير 2017، والذي كان يعمل رئيساً لدائرة شؤون 

العراق يف الحرس الثوري إضافة إىل سفراء طهران 

يف سورية وأفغانستان. ويعد مسجدي أحد املقربني 

يف الحرس الثوري ومستشاراً لقاسم سليامين وهو 

للنظام  التابعة  العراقية  املليشيات  عن  املسؤول 

اإليراين.

* أصبح القائد العام للحرس الثوري اإليراين اللواء 

محمد عيل جعفري، أحد أهم القيادات املؤثرة يف 

النظام السيايس اإليراين، ويقوم بدور كبري يف تنفيذ 

املهام التي يكلف بها من قبل املرشد األعىل للثورة 

ر عدد أفراد الحرس الثوري بنحو  عيل خأمنئي. ويُقدَّ

125 ألف عنرص، ولديه قوات أرضية، باإلضافة إىل 

وحدات بحرية وجوية، ويرشف عىل أسلحة إيران 

االسرتاتيجية. كام يُعتقد أن الحرس الثوري يحتفظ 

بعنارص له يف السفارات اإليرانية عرب العامل، إذ يُقال 

إن هذه العنارص هي التي تقوم بتنفيذ العمليات 

االستخباراتية، وتقيم معسكرات التدريب، وتساهم 

يف تقديم الدعم لحلفاء إيران يف الخارج.  

* يسيطر الحرس الثوري عىل حوايل ثلث االقتصاد 

من  بالعديد  تحكمه  خالل  من  وذلك  اإليراين، 

املؤسسات والصناديق الخريية والرشكات التي تعمل 

يف مختلف املجاالت. وهو ثالث أغنى مؤسسة يف 

إيران بعد كل من مؤسسة النفط األيرانية، ووقف 

استقطاب  من  الحرس  ميكن  ما  وهو  رضا،  اإلمام 

مغرية.   رواتب  مبنحهم  املتدينني  الشبان  وتجنيد 

وتشري العديد من الدراسات إىل أن الحرس الثوري 

نجح يف تضخيم نفوذه االقتصادي خالل السنوات 

القوات  هذه  قادة  من  فالكثري  املاضية،   القليلة 

يتقاعدون يف سن مبّكرة نسبياً - حوايل 50 عاماً – 

ثم ينضّمون إىل نخبة إيران السياسية واالقتصادية. 

الحرس  لقوات  السابقون  القادة  يسيطر  واليوم، 

فيها  مبا  الثقيلة،  الصناعات  عىل  اإليراين  الثوري 

صناعة البناء. ويخضع املدنيون الذين يُديرون هذه 
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الصناعات لسلطة عنارص خدمت سابقاً يف قوات 

وللويل  له  بالوالء  وتدين  اإليراين  الثوري  الحرس 

الفقيه.

*  متتلك قوات الحرس الثوري كافة صنوف األسلحة 

ويتبع لها قيادة متخصصة للقوات الربية والبحرية 

والجوية، ووحدة متخصصة يف علوم الفضاء، وجهاز 

الثوري  الحرس  بقيادة  يرتبط  خاص  استخبارات 

كام   مبارشة.  عليه  يرشف  الذي  املرشد  ومبكتب 

يلعب الحرس الثوري دوراً رئيسياً يف اإلرشاف عىل 

مرشوع انتاج األسلحة النووية، ومعظم أو جميع 

األسلحة األخرى الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية، 

وميتلك أنواعاً عدة من األسلحة، تتضمن صواريخ 

منها رويس  كبري  مقاتلة، قسم  ودبابات وطائرات 

الصنع، كام تتنوع الصواريخ التي بحوزته من حيث 

وأغلبها  والقصرية،  واملتوسطة  البعيدة  بني  املدى 

مصنوع داخل إيران، يف حني أن بعضها مطور عن 

أسلحة روسية وأمريكية، من أبرزها شهاب، خيرب، 

رعد، النازعات، وغريها. 

 :

بات واضحاً أن املرشوع اإليراين التوسعي يف املنطقة 

يرتبط باألساس بالعقيدة العسكرية واالسرتاتيجية 

الهيمنة وتعظيم  الثوري الذي يسعى إىل  للحرس 

ومل  األوسع،  اإلقليمي  محيطها  يف  طهران  نفوذ 

الثوري  يخف املسئولون اإليرانيون وقادة الحرس 

هذا املرشوع التوسعي، ولعل أكرث تلك الترصيحات 

مستشار  يونيس“  ”عيل  ترصيح  وشفافية  رصاحة 

منطقة  ”كل  قال:  عندما  روحاين،  حسن  الرئيس 

قد  واليوم  إليران،  تابعة  هي  األوسط  الرشق 

اإليرانية، وعاصمتها بغداد،  تحققت اإلمرباطورية 

وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا كام كان يف 

شعوب املجأورة إليران هم باألصل  املايض،  وإن 

اإليرانية“.  اإلمرباطورية  عن  وانفصلوا  إيرانيني 

للحرس  األول  املساعد  سالمي،  حسني  وترصيح 

الثوري، الذي قال فيه: ”إن الحدود األمنية اإليرانية 

كل  تستطع  ومل  املتوسط،  البحر  إىل  توسعت 

محأوالت أعداء إيران من إيقاف حركتنا“. وهذا إمنا 

إيران  الثوري هو ذراع  الحرس  أن  يؤكد  بوضوح 

لتنفيذ مرشوعها التوسعي يف املنطقة.

عن   2015 العام  يف  صدرت  دراسة  كشفت  وقد 

الرابطة األوروبية (EIFA) التي تتخذ من العاصمة 

البلجيكية بروكسل مقرا لها، عن طبيعة التدخالت 

الثوري اإليراين يف  التي يقوم بها الحرس  املدمرة  

منطقة  يف  إسالمية  دولة  لـ14  الداخلية  الشؤون 

األدوات  من  مجموعة  خالل  من  األوسط  الرشق 

ودعم  الطائفية  نرش  تستهدف  التي  واآلليات 

املنطقة.  يف  اإلرهابية  والجامعات  امليليشيات 

عىل  يهمني  الثوري  الحرس  أن  الدراسة  وأبرزت 

السياسة اإليرانية الخارجية فيام يتعلق بدول مثل 
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التعاون  مجلس  ودول  وتركيا،  وروسيا،  (أرمينيا، 

(العراق،  مثل  دول  يف  أنه  إىل  مشرية  الست). 

وسوريا، وأفغانستان)، فإن سفري النظام اإليراين يأيت 

وال بد من بني صفوف الحرس الثوري اإليراين، أو يتم 

اختياره من بني األفراد املقربني للغأية من قيادات 

الحرس الثوري اإليراين. ويتم ذلك عىل هذا النحو 

تنفيذ  اإليراين من  الثوري  الحرس  من أجل متكني 

استغالل  طريق  عن  األهداف  وتعزيز  األنشطة 

الفرص السانحة التي توفرها الحصانة الدبلوماسية 

للسفارات وموظفيها ولشخصية السفري نفسه. 

مرشوع  أن  املاضية  السنوات  خربة  كشفت  لقد 

املنطقة  يف  والتخريبي  التدمريي  الثوري  الحرس 

وتأسيس  الطائفية  نرش  عىل  باألساس  يعتمد 

بإيران،  املرتبطة  املسلحة  العقائدية  املليشيات 

والتي تتلقى مختلف مظاهر الدعم، وبالتحديد عرب 

الخدمات والتسهيالت التي يقدمها ”فيلق القدس“ 

للجهاد الخارجي، وهو ذراع الحرس الثوري اإليراين 

للدولة، وهذا  الجغرافية  الحدود  العمل خارج  يف 

الجهاز يقدم الدعم املايل، واللوجستي، واإلعالمي، 

امليداين،  واإلسناد  والتدريب  السالح  وتوفري 

تم  والتي  إليران،  التابعة  املسلحة  للميليشيات 

إنشاؤها بقرار إيراين عىل أعىل مستويات القيادة 

عىل  العمل  املليشيات  هذه  ومهمة  السياسية. 

تحقيق الهدف النهايئ وهو فرض السيطرة اإليرانية 

”غري املبارشة“ عىل هذه الدول املستهدفة ، وميكن 

األنشطة  طبيعة  إىل  الخصوص  هذا  يف  اإلشارة 

لتنفيذ  الثوري  الحرس  بها  يقوم  التي  واملامرسات 

هذا املرشوع، والتي تتمثل يف :

1- محأولة تكرار تجربة حزب الله يف العديد من 

إىل  إيران  سعت  الخليج  املنطقة: ففي دول  دول 

أمل تحويلها  املحظورة عىل  الحركات  دعم بعض 

إىل نسخة مشابهة لحزب الله اللبناين، فقد دعمت 

الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين ومقرها طهران، 

يف محأولة لتحويلها إىل (حزب الله البحريني)، وقد 

قامت هذه الجبهة بعمليات تخريبية يف البحرين 

منتصف  ويف  ـ  و1996م  1994م،  عام  بني  ما 

الثامنيات وبالتحديد عام 1987 قام الحرس الثوري 

بإنشاء الجناح العسكري ملنظمة الثورة اإلسالمية يف 

الجزيرة العربية، واتفق عىل تسميته بـ“حزب الله“ 

الحجاز، وتوىل هذا الحزب العمليات اإلرهابية يف 

اإليراين  الثوري  الحرس  مع  بالتنسيق  السعودية، 

لعمليات اإلرهاب والفتنة، يف أيام الحج، وافتعال 

املظاهرات الحاشدة يف مواسم الحج بغرض القتل 

والتخريب. كام كان إليران دور يف إنشاء حزب الله 

وهمية  منظامت  أسامء  له  اتخذ  والذي  الكويت 

الكويتية،  للجمهورية  النظام  تغيري  (طالئع  مثل: 

الجهاد  ومنظمة  الحر،  الكويتي  الشعب  وصوت 

الكويت،)  يف  الثورية  املنظمة  وقوات  اإلسالمي، 

وتأسس مبجموعة من شيعة الكويت كانت تدرس 

يف الحوزة الدينية يف قم، ويرتبط معظمهم بالحرس 

العراق، وبعد اإلطاحة بنظام  الثوري اإليراين. ويف 

صدام حسني وتصاعد النفوذ الشيعي عام 2003، 

عام  الشيعية  الفصائل  توحيد  عىل  إيران  عملت 

صّنفته  الذي  الله-العراق  حزب  لتشكل   2006

الواليات املتحدة عام 2009 منظمة إرهابية. وقد 

السورية بحجة  الحرب  الفصائل يف  شاركت هذه 

الدفاع عن مرقد السيدة زينب يف دمشق، ويف عدة 

معارك ضد تنظيم داعش يف العراق. ويف سوريا، ما 

زال الحرس الثوري يسعى جاهداً إىل تأسيس حزب 

الشيعية  امليليشيات  الله هناك، من خالل إدماج 

هناك يف فصيل واحد، خاصة أن هذه امليليشيات 

االستبدادية  الفقيه“  ”وألية  إيديولوجية  تعتنق 

األعىل  اإليراين  للمرشد  الوفية  اإليرانية  واملتطرفة 

السيايس  الصعيد  عىل  خأمنئي  عيل  السيد 

واالجتامعي والديني.  

ويف اليمن، فإن الحرس الثوري يقف وراء تأسيس 

القائد  أكده   ما  وهذا  اإلرهابية،  الحويث  ميليشيا 

عيل  محمد  اللواء  اإليراين،  الثوري  للحرس  العام 

جعفري، الذي أشار إىل أن إيران هي التي صنعت 

الجامعة الحوثية يف اليمن والتي وصفها بـ“املقأومة 

اليمنية“، وقال إنها تعترب آخر إنجاز للثورة اإليرانية، 

وإن“الحوثيني يتخذون من الثورة اإليرانية منوذجا 

أن ”مرشوع  إىل  املتسلط“، مشرياً  النظام  ملقأومة 

بشكل  يسري  الخارج  إىل  اإليرانية  الثورة  تصدير 

جيد“.

التابعة لها إىل   2- تحويل امليليشيات العسكرية 

منوذج للحرس الثوري اإليراين داخل أنظمة الدول 

التابعة لها تلك امليليشيا، وهو ما كشف عنه لقاء 
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خالل  جعفري  عيل  محمد  الثوري  الحرس  قائد 

لقائه رئيس أركان الجيش الباكستاين قمر جأويد 

أوىص برضورة  فقد  أكتوبر 2017،  شهر  يف  باجوا 

نقل تجربة ميليشيا الباسيج اإليرانية إىل باكستان 

معلًنا  سوريا،  يف  املقاتل  ”زينبيون“  لواء  عرب 

استعداد قواته للتعاون مع الجيش الباكستاين يف 

نقل التجربة. والواقع أن إيران تسعى منذ سنوات 

إىل دمج امليليشيات الشيعية التي أنشأتها لتكون 

وترسيخها  الدول،  تلك  يف  الثوري  للحرس  نواة 

ويركز  املنطقة.  يف  لها  تابعة  عسكرية  كذراع 

الحرس الثوري يف هذه املرحلة عىل كل من سوريا 

نائب  ترصيحات   من  يفهم  ما  وهذا  والعراق، 

القائد العام لحرس الثورة األيرانية العميد حسني 

سالمي يف فرباير 2018، التي قال فيها“ أن الجيشني 

االسرتاتيجي  العمق  يشكالن  والعراقي  السوري 

عىل  األيرانية  الضغوط  تتوقف  مل  ولهذا  إليران“، 

أجل  من  املاضيني  العامني  طيلة  بغداد  حكومة 

تحويل ”الحشد الشعبي“ إىل حرس ثوري عراقي 

عىل غرار ما هو موجود يف أيران. وال شك يف أن 

هذه املحأوالت إمنا تؤكد أن الحرس الثوري يواصل 

باعتبارها  اإليرانية،  الثورة  ”منتجات“  تصدير 

منوذًجا قابال لالحتذاء به، خاصة منوذج ”الباسيج“، 

موازية  ميليشيات  لبناء  الرتويج  يف  يساعد  مبا 

للجيوش التقليدية، ميكنها أن متارس أدوارًا سياسية 

يستهدف  كام  والخارج.   الداخل  يف  وعسكرية 

الحرس الثوري من وراء هذه املحأوالت من ناحية 

ثانية توظيف هذه امليليشيات يف تحقيق أهدافه 

التدخلية والتوسعية يف املنطقة. 

 3- توظيف امليليشيات املسلحة يف تعظيم النفوذ 

اإليراين وتعزيز هيمنتها عىل دول املنطقة:  يدرك 

األعوام  خالل  الثوري  الحرس  لتحركات  املتابع 

إقليمية  قوة  إيران  لجعل  يخطط  أنه  املاضية 

تقرير مصري  الحاسم يف  الرأي  لها  يكون  مهيمنة، 

املنطقة، ولهذا فإن الحرس الثوري متواجد بشكل 

استفزازي يف مختلف أزمات وقضأيا املنطقة، بدءاً 

من العراق ومروراً بسوريا ولبنان، ونهأية باليمن، 

املسلحة  وأزرعه  اإلرهابية  ميليشياته  ويوظف 

يف هذه الدول لتحقيق هذا الهدف. فعيل سبيل 

املثال، فإن امليليشيات الشيعية املوجودة يف سوريا 

والعراق، تستهدف باألساس إرساء كتلة إيرانية متتد 

من العراق إىل لبنان، للوصول إىل البحر املتوسط. 

الحويث  ميليشيا  الثوري  الحرس  يوظف  كام 

اإلرهابية يف اليمن، ملحأولة بسط نفوذها يف شبه 

الجزيرة العربية. وهذا الهدف االسرتاتيجي، أكده 

العام 2015،  األمريىك صدر يف  للكونجرس  تقرير 

ع ىف املنطقة عرب  أشار إىل أن طموحات إيران بالتوسُّ

استغالل الحرس الثوري لالنقسامات الطائفية فيها، 

ال يقل خطورة عن برنامجها النووى، وأن طموحات 

األوسط ميكن أن متثل  ىف الرشق  عية  التوسُّ إيران 

طموحاتها  خطر  عن  يقل  ال  العامل  عىل  خطراً 

النووية. وبالفعل حينام اندلعت أحداث ما سمى 

توظيفها  إيران  حأولت   2010 عام  العريب  الربيع 

لصالحها، واعتربتها فرصة لرفع رأية الثورة الخمينية، 

وبالتحديد يف سوريا، فقد دخلت بكل ثقلها ضمن 

سياسة تبدو يف ظاهرها داعمة لنظام بشار األسد، 

التمدد  لكنها يف باطنها تطمح الستكامل مرشوع 

الذي بدأ بشكل جزيئ مع حزب الله يف لبنان، ثم 

حقق خطوات كبرية وتاريخية بعد الغزو األمرييك 



67

للعراق يف سنة 2003. 

مرشوع إيران االسرتاتيجي للهيمنة والنفوذ كشفت 

أكتوبر  يف  الربيطانية  ”الجارديان“  صحيفة  عنه 

من العام 2016 ، وهو املرشوع الذي ينطلق من 

تأمني ممر بري يخرتق العراق يف نقطة الحدود بني 

البلدين، ثم شامل رشق سورية إىل حلب وحمص، 

وينتهي مبيناء الالذقية عىل البحر املتوسط. وهذا 

املرشوع يفرس تدخالت إيران املتزايدة يف العراق 

وسوريا ولبنان يف األعوام املاضية، ويؤكد يف الوقت 

التوسعية  يف  نوأياها  تنفيذ  يف  ذاته مضيها قدماً 

املنطقة العربية.

ويف إطار مساعيه لبسط النفوذ اإليراين يف منطقة 

الرشق األوسط، راهن الحرس الثوري اإليراين عىل 

امليليشيات املسلحة متعددة الجنسيات يف أكرث من 

سوريا يف  اإليراين يف  الثوري  الحرس  ساحة، وأنشأ 

شهر نوفمرب 2017 ميليشيا جديدة تحت مسمى 

تجمع  ميليشيا  وهي  املهدي   ”أنصار  مذهبي 

شيعة منطقة درعا ، وتشري التقارير إىل أن هدف 

إيران يف  نفوذ  تعزيز  باألساس هو  امليليشيا  هذه 

روسية  أمريكية-  تفاهامت  ألية  تحسباً  سوريا، 

الثوري  الحرس  عمل  كام  سوريا.  بشأن  محتملة 

يطلق  ما  تأسيس  عىل  املاضية  السنوات  خالل 

الجنسيات“،  متعددة  امليليشيات  ”ظاهرة  عليه 

وهي أيضاً ذات بعد طائفي باألساس، وقد أثريت 

الجرنال  اعرتف  حينام   ،2016 عام  أغسطس  يف 

امليليشيات  قادة  أبرز  أحد  فليك  عيل  محمد 

والقوات اإليرانية يف سوريا بنية إيران إعادة تنظيم 

سوريا وصهرها يف  املوالية لطهران يف  امليليشيات 

التحرير  اسم ”جيش  بوتقة إطار تنظيمي يحمل 

التحرير  ”جيش  تشكيلة  وتعتمد  الشيعي“.  

الشيعي“ عىل قوات محلية تضم ألوية من العراق 

وسوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان واليمن. ويف 

ينأير 2017، قال قائد الحرس الثوري محمد عيل 

جعفري إن قواته متلك مائتي ألف مقاتل يف 5 دول 

إىل  باكستان  القامئة  األوسط، وضمت  الرشق  من 

عىل  واليمن.  وأفغانستان  والعراق  سوريا  جانب 

الطائفية متعددة  امليليشيات  فإن هذه  أي حال، 

الجنسيات التي يرشف عليها الحرس الثوري هي 

ذراع جديدة تستخدمها إيران يف تحقيق أهدافها 

الطائفية يف املنطقة، وتوظفها يف تأمني بقاء أنظمة 

الحكم الحليفة لها، وتنوب عن جيشها النظامي يف 
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حروبها التي تخوضها يف أكرث من جبهة.

  

 :

السنوات  خالل  اإليراين  الثوري  الحرس  واصل 

املاضية تدخالته السلبية يف دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، بل أنه تورط يف العديد من 

األنشطة  التي تستهدف زعزعة األمن واالستقرار 

يف هذه الدول، وميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل 

ما ييل: 

 1- توظيف امليليشيات املسلحة املرتبطة بالحرس 

الثوري(حزب الله- الحويث) يف تهديد أمن الخليج، 

فعىل سبيل املثال فإن الدعم املتواصل الذي يقدمه 

الحرس الثوري مليليشيا الحويث اإلرهابية يستهدف 

باألساس ليس فقط تعزيز النفوذ اإليراين يف اليمن، 

مجلس  دول  عىل  الضغط  مامرسة  أيضاً  وإمنا 

السعودية،  العربية  اململكة  وتحديداً  التعاون، 

اليمن  شامل  يف  الشيعية  الحويث  ميليشيا  فوجود 

بالقرب من السعودية من شأنه أن يثري مشكالت 

أو  محأوالت  أي  وعرقلة  للمملكة  عديدة  أمنية 

جهود خليجية من أجل إعادة االستقرار يف اليمن، 

الكربى  املتصدية  هي  السعودية  وأن  خصوصا 

قيادتها  منذ  املنطقة  يف  اإليرانية  للمخططات 

وعملية   2015 مارس  يف  الحزم  عاصفة  لعملية 

نفسه.   العام  من  أبريل  يف  اليمن  يف  األمل  إعادة 

وقد كشفت تطورات األحداث يف اليمن يف اآلونة 

األخرية أن ميليشيا الحويث اإلرهابية ليست سوى 

التخريبية،  الثوري  الحرس  مخططات  ضمن  أداة 

حيث قام الحوثيون بإطالق العديد من الصواريخ 

يف  وذلك   ،2018 الجاري  العام  خالل  الباليستية 

الصاروخية،  إيران  لرتسانة  الستعراض  محأولة 

وتهديد أمن دول الخليج. كام توظف إيران ميليشيا 

حزب الله اإلرهابية يف إيصال رسائل تهديد إىل دول 

الخليج، ولعل هذا كان السبب الرئييس وراء قرار 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعالن حزب 

الله منظمة إرهابية يف العام 2016، كام وضعت 

دول املجلس يف مايو 2018  قيادات من حزب الله 

منهم 5 أعضاء تابعون لـ ”مجلس شورى“ الحزب، 

عىل قامئة اإلرهاب. 

دول  تستهدف  التي  التجسس  خأليا  إنشاء   -2  

الخليج: يعمل الحرس الثوري اإليراين عىل توسيع 

املنطقة،  أنحاء  جميع  يف  االستخبارية  أنشطته 

االستخبارية يف عدد من  املراكز  الكثري من  وأنشأ 

بلدان املنطقة من بينها دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية. وقد أمثرت مساعي الحرس الثوري 

اإليراين يف هذا السياق عن زرع شبكات تجسس 

تعمل عىل تهديد أمن دول مجلس التعاون، لكن 

والبحرين،  السعودية،  يف  الخليجية  األمن  أجهزة 

الشبكات  هذه  تفكيك  عىل  عملت  والكويت 

فيها.   العاملني  مع  الحاسم  والتعامل  التجسسية 

السعودية  السلطات  ألقت   2013 مارس  ففي 

القبض عىل ”شبكة تجسس“ مكونة من 18 شخصا، 

هم 16 سعوديا (من الشيعة) وإيراين ولبناين، قائلة 

بأجهزة  ”مبارش  بشكل  مرتبطون  أعضاءها  إن 

وكانوا  الثوري،  والحرس  اإليرانية  االستخبارات 

مقابل  حيوية  منشآت  عن  معلومات  يجمعون 

إستالمهم مبالغ مالية عىل فرتات. ويف أبريل 2011 

تجسس  خلية  عن  البحرينية  السلطات  كشفت 

الحرس  إيرانينْي وبحريني تخابروا مع  مكونة من 

الثوري اإليراين بغرض إمداده مبعلومات عسكرية 

السنوات  الكويت فكشفت خالل  أما  واقتصادية. 
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إيرانية،  تجسس  شبكة  من  أكرث  املاضية  القليلة 

شهر  إىل  تجسس  شبكة  أول  تاريخ  يعود  حيث 

مايو 2010، حيث نجحت األجهزة األمنية الكويتية 

يف تفكيك شبكة تخابر وتجسس ملصلحة الحرس 

الثوري اإليراين، تعمل عىل رصد املنشآت الحيوية 

األمريكية  القوات  ومواقع  الكويتية،  والعسكرية 

يف البالد، ويف سبتمرب 2012، متكنت أجهزة األمن 

الكويتية من تفكيك خلية تجسس إيرانية أخرى، يف 

إحدى الحسينيات يف منطقة بنيدالقار، وتم إلقاء 

القبض عىل أكرب تشكيل جاسويس عرفته الكويت، 

الثوري  الحرس  ضباط  من   39 أعضائه  وعدد 

اإليراين، و58 آخرون من رتب مختلفة، إضافة إىل 

الجودة، مع  ضبط أجهزة تنصت وتجسس عالية 

أجهزة كمبيوتر محمولة (الب توب) للتواصل مع 

األسلحة  من  كبري  وعدد  اإليرانية،  االستخبارات 

والقنابل العنقودية يف الرسداب. وأعلنت حكومة 

الكويت عام 2013 أن شبكات التجسس اإليرانية، 

الكويتية  العسكرية  املنشآت  بتصوير  قامت 

واألمريكية، وسلمتها إىل األجهزة العسكرية واألمنية 

اإليرانية، واستدعت الحكومة سفريها من طهران،   

يف  أعضاءها  زرعت  التجسس  شبكة  أن  وكشفت 

املؤسسة العسكرية وتحديدا الجيش، حيث وصلوا 

إىل معلومات دقيقة يف الحاسب اآليل!.

بات  لقد   ، النامئة  اإلرهابية  الخأليا  تأسيس   -3  

الخأليا  عىل  يعتمد  الثوري  الحرس  أن  واضحاً 

اإلرهابية لزعزعة األمن واالستقرار يف دول مجلس 

تجاه  وبخاصة  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

مملكة البحرين واململكة العربية السعودية، ففي 

البحرينية  السلطات  أعلنت   2018 مارس  شهر 

اعتقال 116 شخصا عىل خلفية اتهامهم باالنتامء 

إىل مجموعات تابعة للحرس الثوري اإليراين تخطط 

شهر  ويف  األمنية.  األجهزة  يف  قيادات  الستهداف 

ينأير 2018 أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ 

راشد بن عبدالله آل خليفة، تفكيك خأليا إرهابية 

مرتبطة بالحرس الثوري اإليراين وميليشيات حزب 

الله اللبناين، والحشد الشعبي بالعراق، قوامها أكرث 

من 350 شخصاً، خالل 2017. الفتاً يف الوقت ذاته 

النظر إىل أن أهم العمليات األمنية الوقائية التي تم 

تنفيذها، أسفرت عن إلقاء القبض عىل (47) عنرصاً 

إىل  أغلبهم  ينتمي  الرئيسة،  العنارص  من  إرهابياً 

ثالثة تنظيامت إرهابية، متت إدارتها ومتويلها من 

العنارص املوجودة يف إيران. كام اتهم عادل الجبري، 

وزير الخارجية السعودي، يف مؤمتر صحفي عقب 

منظمة  دول  خارجية  لوزراء  االستثنايئ  االجتامع 

إيران   ،2018 ينأير  شهر  يف  اإلسالمي،  التعاون 

للميليشيات  مبواصلة تهريب األسلحة والصواريخ 

اململكة  عىل  االعتداء  بهدف  اليمن  يف  الحوثية 

وشعبها ومصالحها الحيوية. مشرياً إىل أن ”تدخالت 

الطائفية،  الفنت  تشعل  املنطقة  شؤون  يف  إيران 

وميليشيات الحويث تنفذ أجندة إيران يف اليمن“. 

وال شك أن االتهامات التي وجهتها كل من مملكة 

البحرين واململكة العربية السعودية إليها بالعمل 

عىل زعزعة األمن واالستقرار فيها تستند إىل حقائق 

التي  التحقيقات  كشفت  فقد  دامغة،  ومعطيات 

الخأليا  عنارص  مع  البحرينية  السلطات  أجرتها 

اإلرهابية التي تم إلقاء القبض عليها يف العام املايض 

بعض  وأن  إيران،  من  متويالً  تلقت  أنها  بوضوح، 

عنارص هذه الخأليا كان ينسق مع الحرس الثوري 

عليها،  يرشف  معسكرات  يف  لتدريبهم  اإليراين 

استخدام  كيفية  عىل  التدريب  أعامل  واشتملت 

والعبوات  املتفجرات  وتصنيع  النارية  األسلحة 

بجميع أنواعها والتدريب عىل اقتحام املباين وحرب 

املدن، وكذلك محأولة اغتيال عدد من املسؤولني 
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والشخصيات العامة واستهداف رجال األمن، وحرق 

وتدمري املنشآت النفطية. كام تقدم إيران الدعم إىل 

العديد من الحركات الســياسية املعـــارضة فــي 

الوالء  ذات  الوفاق  كجمعية  البحرين،  مــملـكة 

الواضح إليران، إىل جانب ائتالف 14 فرباير الذي 

مملكة  شهدتها  التي  األحداث  أعقاب  يف  تشكل 

التدخل  البحرين يف فرباير 2011. وتزايدت وترية 

السلطات  اعتقال  أعقاب  يف  البحرين  يف  اإليراين 

البحرينية ألمني عام جمعية الوفاق عيل سلامن يف 

شهر سبتمرب 2016، الذي حكم عليه بـالسجن 9 

سنوات، ووصل إىل درجة مطالبة إيران السلطات 

حينها  حذرت  بل  عنه،  اإلفراج  برسعة  البحرينية 

لهجة  يف  البحرين  أمن  اعتقاله عىل  استمرار  من 

بدت تهديدية وتحريضية عىل العنف يف اململكة. 

يف  العام  األمن  رئيس  أكد   ،2017 مايو  شهر  ويف 

يسمى  ما  تورط  الحسن،  طارق  اللواء  البحرين 

بالحرس الثوري اإليراين يف تجنيد ومتويل وتدريب 

ما يسمى بحزب الله ورسايا األشرت و14 فرباير وتيار 

والتنظيامت  اإلرهابية  التيارات  من  وغريه  الوفاء 

داخل وخارج البحرين، ودعمها عملياتيا ولوجستياً 

طريق  عن  واملتفجرات  الذخائر  توفري  خالل  من 

التهريب عرب الحدود، وإنشاء املعسكرات التدريبية 

عنارص  تعمل  العراق، كام  أو  إيران  كان يف  سواء 

إيرانية وأخرى مغرر بها عىل توفري الغطاء الديني 

ومحأولة إضفاء الرشعية . ويف 13 أغسطس 2015 

كشفت األجهزة األمنية يف الكويت خلية إرهابية 

كانت تخزن ذخائر ومتفجرات عىل صلة بتنظيامت 

الخلية  أعضاء  من  ثالثة  اعتقال  وجرى  إرهابية، 

ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية. 

وأشارت أصابع االتهام إىل ضلوع املخابرات اإليرانية 

والحرس الثوري خلف هذه الجرمية. 

 4- إجراء املناورات والتدريبات واستعراض القوة 

دوري  بشكل  العريب  الخليج  مياه  يف  العسكرية 

إىل  تهديد واضحة ومقصودة  ينطوي عىل رسائل 

مبا  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 

تحقيق  يف  الرغبة  حول  اّدعاءات  أّي  مع  يتنايف 

األمن واالستقرار اإلقليمي، فضال عن الحرص عىل 

داهام  خطرا  متثل  صاروخية  منظومات  تطوير 

عنارص  معظم  كون  التعاون  مجلس  دول  عىل 

هذه املنظومات تنتمي إىل الطرازات قصرية املدى 

التعاون بشكل  التي تستهدف مدن دول مجلس 

ويف  موضوعي.  مراقب  أو  متخصص  لكل  معلن 

هذا السياق، فقد أكد قائد القوات البحرية التابعة 

للحرس الثوري اإليراين، األمريال عيل فدوي، يف شهر 

ينأير 2018 أّن قدرات إيران الصاروخية وطائراتها 

املسرية تتجأوز منطقة الخليج وصوال إىل ما بعد 

مبناسبة  فدوي  ترصيحات  وجاءت  عامن.  بحر 

الذكرى السنوية الثانية لتوقيف البحرية اإليرانية 

اإلقليمية  املياه  دخال  حربيني  أمريكيني  زورقني 

املارينز.  عنارص  من   10 متنهام  وعىل  اإليرانية، 

وأكد فدوي أن ”قدرات إيران الصاروخية، وبخاصة 

الصاروخية من نوع بر- بحر والطائرات  األنظمة 

املسرية التابعة للقوات البحرية يف الحرس الثوري، 

وبحر  هرمز  ومضيق  الخليج  رقعة  كل  ”تغطي 

عامن وما بعده“، وذلك يف تهديد واضح ورصيح 

لدول مجلس التعاون الخليجي.

 :

 ..

جاء انسحاب الرئيس األمرييك دونالد ترامب من 

الثأمن من مايو 2018   النووي اإليراين يف  االتفاق 

ليدشن ملرحلة جديدة يف تعامل الواليات املتحدة 

الثغرات  معالجة  عىل  فقط  تقترص  ال  إيران،  مع 

التي تضمنها هذا االتفاق، وفرض املزيد من القيود 

السالح  امتالكها  دون  للحيلولة  عليها  والعقوبات 

مواجهة  عىل  العمل  أيضاً  تتضمن  وإمنا  النووي، 

يف  واالستقرار  لألمن  املقوضة  اإليرانية  السياسات 

الذي  للخطر  التصدي  وتحديداً  والعامل،  املنطقة 

أن خربة  وبخاصة  اإليراين،  الثوري  الحرس  يشكله 

يوليو  يف  االتفاق  توقيع  أعقبت  التي  السنوات 

حأول  الثوري  الحرس  أن  أكدت   2015 عام  من 

املرتبطة  اإلرهابية  واألذرع  امليليشيات  خالل  من 

العديد من  السياسية عىل  إيران  به فرض وصاية 

مرشوعها  فلك  يف  تدور  وجعلها  املنطقة  دول 

أي  دون  والسيطرة،  والتوسع  التمدد  عىل  القائم 

اعتبار ملبادئ السيادة الوطنية وحسن الجوار التي 

تؤكدها القوانني الدولية وميثاق األمم املتحدة، كام 

إيران  عليها  حصلت  التي  الدوالرات  مليارات  أن 

توجيهها  تم  عليها  املفروضة  العقوبات  رفع  بعد 

إىل دعم امليليشيات اإلرهابية بدالً من إنفاقها يف 
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يف  تسهم  التي  التنموية  املرشوعات  الداخل عىل 

تحسني أوضاع الشعب اإليراين. هذا يف الوقت الذي 

الثوري،  الحرس  تحت إرشاف  إيران،  فيه  واصلت 

تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتحدي إرادة 

املجتمع الدويل، بل أن الحرس الثوري وظف هذا 

الربنامج يف استعراض قوة إيران العسكرية، وإيصال 

قادرة  إيران  بأن  املنطقة  دول  إىل  تهديد  رسائل 

عىل استهدافها، سواء بشكل مبارش أو عرب أذرعها 

وامليليشيات املرتبطة بها عىل النحو الذي كشفته 

الصواريخ الباليستية (اإليرانية الصنع)التي أطلقتها 

ميليشيا الحويث اإلرهابية تجاه األرايض السعودية 

األمن  مجلس  لقرارات  صارخ  انتهاك  يف  وذلك 

الدويل التي تفرض عىل الدول االمتناع عن تسليح 

تلك امليليشيات مبوجب قرارات مجلس األمن ذات 

الصلة.

بل أن أحد أهم أسباب انسحاب الواليات املتحدة 

من االتفاق النووي يف الثأمن من مايو 2018 كان 

املتمثل  العسكري  وذراعها  إيران،  تورط   بسبب 

واالستقرار يف  األمن  زعزعة  الثوري، يف  الحرس  يف 

قد  كان  ترامب  دونالد  الرئيس  أن  املنطقة، حتى 

اتهم يف شهر مارس 2018 - خالل رسالته للشعب 

اإليراين للتهنئة بعيد نوروز -بشكل رصيح الحرس 

الشعب  بأنه ”جيش عدايئ يرسق  اإليراين  الثوري 

وكشف  الخارج“.  يف  اإلرهاب  لتمويل  اإليراين 

من  اكرث  أنفق  اإليراين  الثوري  الحرس  أن  ترامب 

ولدعم  السورية  الحكومة  لدعم  دوالر  مليار   16

واليمن،  والعراق  سوريا  يف  واإلرهابيني  املسلحني 

وهذا يشري إىل أن الواليات املتحدة تنظر إىل الحرس 

الثوري اإليراين باعتباره العامل الرئييس وراء حالة 

الفوىض وعدم االستقرار التي تشهدها العديد من 

دول املنطقة.

ولعل هذا يفرس العقوبات التي فرضتها الواليات 

املتحدة بعد أيام من االنسحاب من االتفاق النووي 

عىل  إنهم  تقول  إيرانية  ورشكات  أشخاص  عىل  

عالقة بالحرس الثوري اإليراين، وقاموا بنقل مأليني 

الدوالرات إليه وساعدوا يف متويل أنشطته الخبيثة 

يف املنطقة. يف السياق ذاته جاءت العقوبات التي 

التعاون  مجلس  ودول  املتحدة  الواليات  فرضتها 

عىل   2018 مايو  شهر  يف  العربية  الخليج  لدول 

العام  األمني  بينهم  من  اللبناين  الله  حزب  قادة 

حسن نرص الله وأعضاء مجلس الشورى يف الحزب، 

بسبب ارتباطه الوثيق بالحرس الثوري، و دوره يف 

إطالة املعاناة يف سوريا وتفاقم العنف يف العراق 

وزعزعة  للخطر  وشعبه  لبنان  وتعريض  واليمن، 

األمن واالستقرار يف املنطقة. وال شك يف أن هذه 

الثوري  للحرس  إمنا هي رسالة واضحة  العقوبات 

الذي يستثمر يف دعم هذه امليليشيات اإلرهابية، 

ويقدم لها الدعم، املادي والتسليحي واللوجستي، 

التوسعي  مرشوعه  خدمة  يف  تكون  أن  أجل  من 

والتدمريي يف املنطقة. 

من  ستصعد  املتحدة  الواليات  أن  الواضح  من 

ضغوطها عىل الحرس الثوري  خالل الفرتة املقبلة، 

بعد أن تأكدت أنه ميثل ذراع إيران لنرش الفوىض 

أن  يستبعد  وال  املنطقة،  يف  واإلرهاب  والطائفية 

تم  ما  إذا  خاصة  لإلرهاب،  الئحتها  عىل  تدرجه 

أقره  الذي  ”كاتسا“  قانون  أن  االعتبار  يف  األخذ 

مجلس النواب األمريىك بشبه إجامع ىف يونيو2017 

يركز يف أحد بنوده عىل التصدى لزعزعة االستقرار 

بفرض  يويص  أنه  كام  إيران،  فيه  تتسبب  الذى 

عقوبات ضد األشخاص املرتبطة بالقدرة الدفاعية 

وبرنامج التسلح اإليراىن، ويشمل القانون األشخاص 

أو  والباليستى  الصاروخى  بالربنامج  املرتبطة 

ولهذا  الصواريخ.  بربنامج  صلة  ذات  الشخصيات 

فإنه وبعد انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق 

النووي فسوف تكون إيران عىل موعد مع عقوبات 

أكرب بشكل غري مسبوق، خاصة عىل قطاع التسليح، 

الثورى  الحرس  ىف  البارزة  والشخصيات  والقادة 

ممن يعملون عىل تطوير الربنامج الصاروخى.

خالل  تكشفت  التي  واملعطيات  التطورات  تشري 

السنوات املاضية إىل أن الحرس الثوري كان الذراع 

إىل  الثورة  تصدير  يف  إيران  عليه  اعتمدت  الذي 

الخارج، ومنحته العديد من السلطات والصالحيات 

حتى أصبح دولة داخل الدولة، وأهم فاعل مؤثر يف 

سياستها الداخلية والخارجية، بل أنه كان املسئول 

عديدة  ونزاعات  رصاعات  يف  بإيران  الزج  عن 

اإليرانية،  اإلمرباطورية  إحياء  أمل  عىل  باملنطقة 

عن  الثوري  الحرس  قادة  ترصيحات  عربت  وقد 

هذا املعنى بوضوح، فالقائد العام للحرس الثوري 

اإليراين، اللواء  محمد عيل جعفري يرى أن ”اإلميان 

بوألية الفقيه قد تجأوز حدود  إيران، اليوم“. بينام 

اإليراين  ”النفوذ  إن  همداين  الجرنال حسني  يقول 

امتد اليوم إىل بغداد وسامراء وحتى ضفاف البحر 

عن  تعرب  ترصيحات  وهي  املتوسط“،  األبيض 

العقيدة املذهبية والعسكرية التي تحرك الحرس 

مرشوعه  عن  ذاته  الوقت  يف  وتكشف  الثوري، 

التوسعي الذي يستهدف تحقيق هيمنة إيران عىل 

املنطقة، من خالل أدوات تخريبية، خأليا إرهابية 

فإن  ولهذا   الطائفية،  وإثارة  تجسس  وشبكات 

وراء  تقف  التي  األفعى  رأس  هو  الثوري  الحرس 

حالة الفوىض وعدم االستقرار وتصاعد اإلرهاب يف 

العديد من دول املنطقة.
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وقد انفردت مجلة «درع الوطن» مبقابلة حرصية مع 

فهد كاهور، مدير إدارة تطوير السوق يف رشكة الرثيا 

لالتصاالت الفضائية» الذي سلط الضوء عىل أحدث 

منتجات الرشكة ومدى تأثريها عىل قطاعات العمل 

املختلفة. فيام ييل مقتطفات من تلك املقابلة:

«درع الوطن»: هل لكم أن تحدثونا عن الوظائف 
للتتبع    T2M-DUAL التي يؤمنها نظام املختلفة 

والرصد لدى الرشكة؟
 T2M خدمة بإطالق  مؤخرا  الرشكة  قامت  كاهور: 

جهاز  ويعترب   ،T2M-DUAL محطة  مع  بالتعاون 

االستخدام  مزدوج  متحركا  جهازا   T2M-DUAL

اآللة  إىل  اآللة  من  املهمة  االتصاالت  لخدمة 

األهداف  وتتبع   (machine-to-machine (M2M

البعيدة النائية ومراقبتها، أي أن الجهاز يتيح إمكانية 

متعددة  نقاط  عدة  من  فوريا  املعلومات  جمع 

من  الواردة  واملعلومات  املواقع  معلومات  مثل 

به  املرتبطة  واألجهزة  الخارجية  االستشعار  أنظمة 

واملعلومات الواردة من املركبات أو املعدات الثقيلة 

استخدامه مع  CANBus  ويسمح الجهاز بسهولة 

إدارتها  يصعب  ما  عادة  التي  املختلفة  التطبيقات 

ومراقبتها مثل تتبع املركبات واستهالك الوقود، األمر 

الذي يؤدي إىل رفع الكفاءة التشغيلية.

بها  يتمتع  التي  الفريدة  املواصفات  أبرز  ومن 

الخاص   CANBus قراءة هو   T2M-DUAL جهاز

من  ميكننا  بروتوكول  عن  عبارة  وهو  باملركبة، 

درجة  مثل  باملركبة  الخاصة  املعلومات  استخراج 

 ، الحرارة ورسعة املحرك،،،إلخ. من كمبيوتر السيارة 

ثم البدء يف إرسالها أو تبادلها مع الخادم (السريفر). 

طريق  عن  املعلومات  هذه  بجمع  الجهاز  ويقوم 

املعلومات  وإرسال   CANBus الربوتوكول استخدام 

الالزمة.

لخدمة   T2M-DUAL جهاز  تصميم  تم  وقد 

القطاعات املختلفة مثل التقل واإلمدادات اللوجستية 

وميثل  والتعدين،  والزراعة  واملرافق  والغاز  والنفط 

الجهاز وسيلة فعالة لتقديم عدة خدمات مختلفة، 

 .

.
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وال يكتفي بتطبيق نظرية التتبع فحسب، بل بعمل 

عىل تحليلها أيضا.

وتعمل رشكة الرثيا حاليا عىل تسويق الجهاز املذكور 

استغالل  ميكن  حيث  الحكومية  القطاعات  يف 

القطاعات عىل  الفريدة يف مساعدة تلك  مواصفاته 

 ،T2M فالجهاز  للمجتمع.  أفضل  خدمات  تقديم 

 closest دأورية  أقرب  ميكن  املثال،  سبيل  عىل 

بدال  الحادث  موقع  إىل  الوصول  من   dispatcher

بخمسة  الحادث  عن  تبعد  دأورية  مخاطبة  من 

كيلومرتات.

سواء  الرشكات،  من  تقريبا   99% أن  نجد  واليوم، 

العاملة يف مجال الزراعة أو املرافق أو حتى أقسام 

الرشطة عىل مستوى العامل، تستخدمة أنظمة الجيل 

الثالث 3G systems، ولكن هذا النوع من األجهزة 

العامل،  مناطق  بعض  بسهولة يف  متاحا  يكون  ال  قد 

وهنا يأيت دور الجهاز T2M الذي يتوافر بخاصيتي 

GSM واألقامر الصناعية.

للغري،  تطبيقات  أي  ببدمج  الجديد  الجهاز  ويسمح 

السياج  مثل  ذاتية  ذكية  مواصفات  بعدة  ويتمتع 

عىل  بناء  الشبكة  واختيار   geo-fencing الجغرايف 

للبطارية  االحتياطي  الدعم  وتقديم  األقل  التكلفة 

وأنظمة  باملواقع  الحاصة  واملعلومات  الداخلية 

االستشعار. وقد جرى تصميم الجهاز بهدف تقديم 

عن  املتحركة   M2M/IoT لتطبيقات  الالزم  الدعم 

طريق األقامر الصناعية وشبكات GSM، األمر الذي  

وقد  متاحة.  شبكة  ألفضل  تبعا  أفضل  اتصاال  يتيح 

جرى تصميم الجهاز بحيث يكون قادرا عىل تحمل 

الظروف البيئية الصعبة.

 Thuraya Aero درع الوطن»: جرى إطالق نظام»
يف عام 2017 فكيف كان استقبال األسواق له؟

كاهور: جرى إطالق نظام Thuraya Aero لالتصال 

أثناء الطريان لتلبية الحاجة املتزايدة لهذا النوع من 

للحصول  الالزم  الدعم  النظام  ويقدم  االتصاالت. 

املكاملات  وإجراء  بانتظام  اإلنرتنت  خدمة  عىل 

عىل  عألوة  الرسائل،  وإرسال  واستقبال  الصوتية 

العالية  الرسعة  ذات  الفورية  املعلومات  تطبيقات 

مثل اللقاءات الجامعية عن طريق الفيديو (الفيديو 

الطائرات  منت  عىل  الجوية  واملراقبة  كونفرانس) 

الطائرات  إىل  باإلضافة  الحجم،  واملتوسطة  الصغرية 

ذات األجنحة الثابتة.

وقد وقعت رشكة الرثيا منذ شهور قليلة مذكرة تفاهم 

مع رشكة تُدعى SIT Sports لتجهيز أساطيلها من 

مبنتجات  والدوارة  الثابتة  األجنجة  ذات  الطائرات 

SIT Sports. وتعمل الرشكة يف شبه الجزيرة األيربية، 

الالسلكية  الطريان  أنظمة  توريد  مجال  يف  وتعمل 

والرسومات البيانية الخاصة بالتتبع وتأجري الطائرات 

للمشاركة يف األحداث الرياضية البارزة.

 2017 عام  نوفمرب  شهر  ويف  ذلك،  عىل  عألوة 

الفضائية  للخدمات  الهولندية  الرشكة  أصبحت 

 Dutch aerospace services company, NL

إطالق  عملية  يف  الرثيا  لرشكة  EASP Air, رشيكة 

نظام Thuraya Aero أثناء معرض ديب الجوي. وقد 

املذكور نجاحات متزايدة منذ اإلعالن  النظام  حقق 

بالفعل عىل  الرشكة  املايض، وحصلت  العام  عنه يف 

طلبات رشاء مؤكدة من عمالء كثريين لرتكيب ودمج 

الجهاز املذكور عىل منت أساطيلهم من الطائرات ذات 

األجنجة الثابتة والدوارة.

من   X5-Touch الهاتف  إن  يُقال  الوطن»:  «درع 
ذكاء،  املتحركة  الهواتف  أكرث  الرثيا هو  إنتاج رشكة 

فام هم تعليقكم عىل هذا الكالم؟
كاهور: كشفت رشكة الرثيا النقاب مؤخرا عن الهاتف 

ذيك  هاتف  أول  يعترب  الذي   X5-Touch الجوال 

يستخدم األقامر الصناعية يف العامل. ويعمل الهاتف 

عرض  بشاشة  ويتمتع  أندرويد،  التشغيل  بنظام 

مقاس 5,2 بوصة بالغة الوضوح، ويستهدف الهاتف 

من  ودخوال،  خروجا  الحركة،  دامئي  املستخدمني 

ومشاريع  الحكومية  البعثات  مثل  التغطية  مناطق 

الطاقة واالتصاالت والهيئات غري الحكومية. ويؤمن 

الهاتف اتصاال رسيعا أثناء التحرك ويف املناطق النائية 

التي ال تصل إليها الهواتف الذكية األخرى عادة.

«درع الوطن»: افتتحت رشكة الرثيا منذ فرتة فرعا 
لها يف الواليات املتحدة، فهل لدى الرشكة أي خطط 

لفتح فروع جديدة يف دول أخرى.
تواجد  ذات  عاملية  رشكة  الرثيا  رشكة  تعترب  كاهور: 

الرشكة  وتقدم  العامل،  أنحاء  جميع  يف  اسرتاتيجي 

تلك  وتغطي  الساعة،  مدار  عىل  لعمالئها  خدماتها 

فرق  لدينا  ذلك،  عىل  عألوة  دولة.   161 الخدمات 

وأفريقيا  الشاملية  أمريكا  من  كل  يف  جاهزة  عمل 

وشامل  األوسط  الرشق  ومنطقة  وأوروبا  وآسيا 

فروع جديدة  فتح  إىل  إذا  يحتاج  فاألمر ال  أفريقيا. 

بالنظر إىل شبكة رشكائنا الواسعة ورشكات الخدمات 

التي متثلنا يف أكرث من 140 دولة. 

هذا  سات»  «الياه  رشكة  اشرتت  الوطن»:  «درع 
أي  فإيل  الرثيا،  رشكة  أسهم  من  كبرية  حصة  العام 
حد ستساهم تلك الخطوة يف دفع «الياه سات» إىل 

األمام؟
كاهور: ستساهم هذه الخطوة بكل تأكيد يف توسيع 

رقعة منتجات الرشكة التي تحتاجها الدوائر الحكومية 

عىل  وجودها  تكريس  عىل  عألوة  الحكومية،  وغري 

الساحة الدولية.
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يف  توحيدها  قرار  ثم  تأسيسها  بدأيات  ومنذ 

استطاعت   1976 عام  من  مايو  من  السادس 

القوات املسلحة أن تلعب دوراً رئيسياُ يف الحفاظ 

عىل املصالح االسرتاتيجية لإلمارات، وذلك كله يف 

عىل  تؤكد  التي  الخارجية  السياسة  مبادئ  إطار 

كام   ، والعاملي  اإلقليمي  واالستقرار  السالم  أسس 

أن القفزات النوعية التي حققتها القوات املسلحة 

عىل  سواء  املاضية  عاماً  وأربعني  اإلثنني  خالل 

بكفاءة  االرتقاء  أو  التدريب  أو  التسليح  مستوى 

جاهزيتها  عىل  فقط  تنعكس  مل  البرشي  العنرص 

وقدرتها عىل القيام باملهام التي توكل إليها سواء يف 

الداخل أو الخارج، بل انعكست أيضاً عىل مختلف 

جوانب القوة الشاملة لإلمارات.

يف  توحيدها  ثم  املسلحة  القوات  إنشاء  منذ 

السادس من مايو 1976، وهي متثل درع الوطن 

وحصنه املنيع الذي يحمي مكتسباته، ويعزز من 

الله  بإذن  له  املغفور  كان  حيث  الشاملة،  قوته 

طيب   ، نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعإىل 

أساس  املسلحة هي  القوات  بأن  يؤمن  ثراه،  الله 

االقتصادية  املجاالت  يف  للدولة  الشاملة  القوة 

واإلنسانية  والصحية  والتعليمية  واالجتامعية 

عىل  اعتداء  أي  ضد  الردع  دور  وتلعب  وغريها، 

السالمة الوطنية، وتحافظ عىل املكتسبات الوطنية 

وتعزيزها، ومن ضمن مقوالته املأثورة حول قرار 

توحيد القوات املسلحة:» إن هذه الخطوة تعطي 

 .
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القوات املسلحة باإلمارات دفعة جديدة، يف سبل 

القوات  دمج  عملية  أن  كام  ومنعتها،  وحدتها 

إليه»،  تفتقر  كانت  ثقالً  اإلمارات  لدولة  تعطي 

لطبيعة  وشاملة  عميقة  رؤية  عن  بذلك  معرباً 

يف  املسلحة  القوات  تلعبه  الذي  الحيوي  الدور 

تعزيز مكانة اإلمارات وتعظيم قوتها الشاملة. 

عليه  صارت  الذي  املنهج  الرؤية  هذه  وشكلت 

القيادة الرشيدة لتطوير وتحديث القوات املسلحة، 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  ومتابعة صاحب  بدعم 

زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

القوية  الذراع  لتكون  املسلحة،  للقوات  األعىل 

االتحاد  ملسرية  الحصني  والسياج  الواقية  والدرع 

واألجيال  اإلمارات  شعب  وإنجازات  ومكتسبات 

القادمة لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار، ومبا 

لإلمارات.  الشاملة  القوة  تعزيز  صالح  يف  يصب 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عرب  وقد 

والثالثني  التاسعة  الذكرى  يف  كلمته  يف  نهيان  آل 

مايو  من  السادس  يف  املسلحة  القوات  لتوحيد 

قوة  ضمن  املسلحة  القوة  موقع  عن   2015

بأن  إمياننا  من  «وانطالقا  بقوله:  الشاملة،  الدولة 

عنارص  من  رئيسيا  عنرصا  تعد  العسكرية  القوة 

منجزاتنا  تحمي  التي  الدرع  وأنها  الشاملة  القوة 

واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  ومكتسباتنا 

بناء  إىل  نسعى  فإننا  الرائدة؛  التنموية  ومسريتنا 

مواجهـة  عىل  قادرة  للمستقبل  مسلحة  قوات 

بأمن  املساس  تحـأول  جهة  أي  وردع  التحـديات 

قواتنا  تحديث  جهود  وترتكز  وشعبها.  دولتنا 

يف  تأخذ  شاملة  اسرتاتيجية  رؤية  عىل  املسلحة 

اعتبارها املتغريات اإلقليمية والدولية“. 

إن الفلسفة التي قامت عليها قواتنا املسلحة منذ 

الراهن تنطلق من  تأسيسها وحتى وقتنا  بدأيات 

عدة محأور رئيسة:

للبغي  وليس  واالستقرار  لألمن  قوة  أنها  أولهام، 
ومنع  الوطن  ارض  عن  للدفاع  وإمنا  العدوان  أو 

واالستقرار،  السالم  ثم ضامن  عليه ومن  العدوان 

تعإىل  الله  بإذن  له  املغفور  ذلك  عن  عرب  وقد 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه،  

كفاءة  ذي  قوي  جيش  لبناء  عمدنا  «لقد  بقوله 

قتالية عالية ال عن رغبة يف غزو أحد أو قتال وإمنا 

ليحمي األرض ويصون العرض ويذود عن حياض 

الوطن الذي حقق ألبنائه العزة..إننا دولة تسعى 

الصديق  وترعى  الجوار  حق  وتحرتم  السالم  إىل 

ولكن حاجتنا إىل الجيش القوي القادر تبقى قامئة 

ومستمرة..ونحن نبني مثل هذا الجيش القوي ال 

أنفسنا».  عن  للدفاع  وإمنا  قتال  أو  غزو  يف  رغبة 

واالستقرار  األمن  من  تعزز  قوة  أنها  وثانيها، 
املستويات  عىل  اإلمارات  به  تعم  الذي  الشامل 

وقد   ، واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  كافة، 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  عرب 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يف كلمته مبناسبة 

الذكرى الثانية واألربعني لتوحيد القوات املسلحة 

 «: بقوله  ذلك  ، عن  مايو 2018  السادس من  يف 

إن السادس من مايو 1976، هو محطة مهمة يف 

مسريتنا، وقفزة نوعية جّسدت ما تحّىل به آباؤنا 

من رؤية اسرتاتيجية عميقة، مّكنتهم من إدراك ما 

للجيش الوطني املوّحد من أهمية يف بناء الدولة 

املوّحدة  العسكرية  فاملؤّسسة  دعامئها؛  وتثبيت 

وأمن،  قوٍة  الكفاءة، هي مصدُر  عالية  املتامسكة 

الدولة،  بناء  يف  أساس  ومكّوٌن  اطمئنان،  ومبعُث 

وتعميق قيم االنتامء إىل الوطن والوالء للقيادة». 

ثالثها، أن امتالك قوات مسلحة عرصية من شأنه 
من  اإلقليمي،  ودورها  اإلمارات  مكانة  يعزز  أن 
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تستهدف  مهام  أية  يف  الفاعلة  مشاركتها  خالل 

عىل  سواء  واالستقرار  األمن  أسس  عىل  الحفاظ 

الرشق  منطقة  أو  العريب  أو  الخليجي  الصعيد 

األوسط بوجه عام. 

القوة  أساس  فقط  املسلحة  القوات  تشكل  ال 

يف  حيوي  بدور  تسهم  وإمنا  لإلمارات،  الشاملة 

االقتصادية   ، القوة  هذه  عنارص  باقي  تعزيز 

والتكنولوجية،  والبرشية  واالجتامعية  والسياسية 

االسرتاتيجية  اإلمارات  مصالح  حامية  عن  فضالً 

أيضاً، وميكن توضيح ذلك عىل النحو التايل:

أية  مواجهة  يف  للدولة  القومي  األمن  1- حامية 
االستقرار  حالة  وتعزيز  خارجية،  تهديد  مصادر 

كافة،  املستويات  عىل  به  تنعم  الذي  الشامل 

اإلماراتية  املسلحة  القوات  مشاركة  وبتحليل 

السنوات  خالل  الخارجية  املهام  من  العديد  يف 

الستعادة  العريب  التحالف  يف  سواء  املاضية، 

الرشعية يف اليمن أو يف التحالف الدويل ملكافحة 

اإلرهاب والتصدي لتنظيم «داعش». 

املشاركات هو  الهدف من هذه  أن  يتضح بجالء 

احتواء مصادر الخطر املحتمل التي قد تهدد األمن 

القومي لدولة اإلمارات، فرتك اليمن لحالة الفوىض 

الحوثيني  سيطرة  عقب  فيه  سائدة  كانت  التي 

من  العديد  إىل  ووصولهم  صنعاء،  العاصمة  عىل 

املحافظات الجنوبية، كان يعني تحول اليمن إىل 

بيئة مهددة لألمن واالستقرار اإلقليمي، ميكن أن 

تصل تداعياتها إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بشكل أو بآخر. كام أن ترك تنظيم داعش ليتمدد 

يف العراق عقب سيطرته عىل محافظة املوصل يف 

العام 2014 كان ميكن له أن يسيطر عىل العراق 

العريب  الخليج  أمن دول  تهديد  ثم  بأكمله، ومن 

جاءت  هنا  ومن  اإلمارات،  بينها  ومن  بأكمله 

عاصفة  يف  اإلماراتية  املسلحة  القوات  مشاركة 

تأكيداً  «داعش»،  ضد  الدويل  والتحالف  الحزم 

عىل ارتباط األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية 

عرب  وقد  مجتمعة.  العربية  الدول  بأمن  املتحدة 

نهيان،  زايد آل  الشيخ محمد بن  السمّو  صاحب 

عن هذا املعنى، بقوله: أن «دولة اإلمارات تؤمن 

إمياناً راسخاً بأن أمن املنطقة والبلدان العربية كل 

ينفصل  ال  اإلمارات  دولة  يف  أمننا  وأن  يتجزأ،  ال 

سنقف  وأننا  مجتمعة،  العربية  الدول  أمن  عن 

مخططات  أي  مواجهة  يف  حزم  بكل  أشقائنا  مع 

بلداننا  واستقرار  أمن  زعزعة  تستهدف  وأطامع 

والتمسك بعروبتنا».

وترسيخ  لإلمارات،  السياسية  القوة  تعزيز   -2
املنطقة  يف  واستقرار  أمن  قوة  باعتبارها  صورتها 

يف  حيوياً  دوراً  املسلحة  القوات  تلعب  والعامل: 

فهي  الخارجية،  اإلمارات  سياسة  أهداف  تحقيق 

التهديد  مصادر  مواجهة  يف  فاعالً  طرفاً  متثل 

التعاون  مجلس  دول  أمن  تواجه  التي  الرئيسة 

يف  بفاعلية  تشارك  كام  العربية،  الخليج  لدول 

العامل  مناطق  العديد من  السالم يف  قوات حفظ 

، فعيل سبيل املثال ال الحرص، ساهمت اإلمارات 

  «ISAFيف قوة املساعدة األمنية الدولية «إيساف

بإبقاء  وتعهدت   ،2003 العام  منذ  أفغانستان  يف 

القوة  انتهاء مهمة  بعد  قواتها هناك حتى  بعض 

الدولية.كام شاركت، يف العام 2011، بقوات ”درع 

املنشآت  تأمني  عىل  البحرين  ملساعدة  الجزيرة“؛ 

الحيوية ومواجهة االضطرابات الداخلية املدعومة 

من الخارج، هذا إضافة إىل استمرار مشاركاتها يف 

عملية عاصفة الحزم باليمن والتحالف الدويل ضد 

إمنا يصب يف صالح  تعزيز  اإلرهاب،  وهذا كله 

القوة الشاملة لإلمارات، ليس فقط ألنه يعزز من 
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ضمن  تندرج  التي  الخارجية،  اإلمارات  تحالفات 

مصادر القوة اإلماراتية، وإمنا أيضاً ألنه يعزز من 

الثفة يف توجهات اإلمارات والنظر إليها باعتبارها 

والعريب  الخليجي  محيطها  يف  مسئولة  دولة 

طرفاً  تكون  أن  عىل  وقادرة  والدويل،  واإلقليمي 

فاعالً يف تعزيز جهود األمن واالستقرار يف املنطقة 

والعامل. 

تلعب  لإلمارات:  االقتصادية  القوة  تعزيز   -3
القوة  تعزيز  يف  حيوياً  دوراً  املسلحة  القوات 

من  فهي  زأوية،  من  أكرث  يف  للدولة  االقتصادية 

التي  التنموية  ناحية تسهم يف حامية املكتسبات 

اآلمنة  البيئة  توفريها  خالل  من  الدولة  حققتها 

واملستقرة التي تساعد عىل استمرار مسرية التطور 

فالتنمية  كافة،  املجاالت  الدولة يف  تشهدها  التي 

- كام يؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

كلمته  يف  الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل 

القوات  لتوحيد  والثالثني  الثانية  الذكرى  مبناسبة 

-«بناء   ،2008 مايو  من  السادس  يف  املسلحة 

متكامل ومبثل ما لها من أبعاد سياسية واقتصادية 

واجتامعية وبرشية، فلها أيضاً عمُق دفاعي عىل 

ناحية  ومن  املسلحة».  القوات  منظومته  رأس 

االقتصاد  دعم  يف  املسلحة  القوات  تسهم  ثانية 

منظومة  بناء  يف  نجاحها  خالل   من  الوطني 

متقدمة من الصناعات الدفاعية، والتي متثل رافداً 

الصناعة  لقطاع  وبخاصة  الوطني،  لالقتصاد  قوياً 

املدنية، إذ أصبحت اإلمارات قاعدة صناعية لسلع 

البناء  وصناعات  األملونيوم  منها  عدة  اسرتاتيجية 

التقنية  والصناعات  والبرتوكيأمويات  والتشييد، 

تطوير  فإن  وبالتايل  ذلك،  وغري  الدقة  بالغة 

منظومة  ضمن  يندرج  إمنا  الدفاعية  الصناعات 

اإلمارات،  والتقني يف  الصناعي  للتطوير  متكاملة 

كام أنه يعترب دعامة رئيسة لربامج وخطط تنويع 

فيها  اإلمارات  دولة  قطعت  التي  الدخل  مصادر 

شوطاً كبرياً وإنجازات نوعية يعتد بها، ومن شأن 

املحقق عىل  التقدم  يعزز  أن  العسكري  التصنيع 

الثانية  الذكرى  مبناسبة  كلمته  ويف  الصعيد.  هذا 

السادس  يف  املسلحة  القوات  لتوحيد  واألربعنب 

من مايو 2018، أكد صاحب السمو الشيخ محمد 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

أهمية  الله،عىل  رعاه  الوزراء حاكم ديب،  مجلس 

الوطني  االقتصاد  دعم  يف  الدفاعية  الصناعات 

توفر  باتت  فقد  العسكرية  أما صناعاتنا  بقوله:“ 

جزءا مهام من احتياجات جيشنا، وتصدر انتاجها 

تنويع  يف  وتسهم  األرض،  جهات  أربع  يف  لدول 

وتسهم  األرض،  قاعدة  إىل  وتضيف  اقتصادنا، 

املجتمع  قاعدة  إىل  وتضيف  اقتصادنا،  تنويع  يف 

العلمي الوطني كفاءات يف أكرث العلوم والتقنيات 

تقدما“.

4- تعزيز القوة البرشية: لقد كان العنرص البرشي 
قوية  مسلحة  قوات  لبناء  الصلب  األساس  هو 

معطيات  استيعاب  تستطيع  وعرصية  وفاعلة 

العرص وتتعامل مع التكنولوجيا املتقدمة بكفاءة 

والكليات  واملعاهد  املدارس  وكانت  واقتدار، 

الكادر  هذا  إلعداد  الطريق  هي  العسكرية 

بإذن  له  املغفور  حرص  كان  هنا  ومن  البرشي، 

توفري  عىل  الله،  رحمه  زايد،  الشيخ  تعإىل  الله 

البنية العلمية واألكادميية الالزمة لتأهيل الكوادر 

تلعب  العسكرية  املؤسسات  تزال  وما  املواطنة. 

يفتخر به الجميع يف رفد مؤسسات الدولة  دوراً 

يف  مبهامها  تضطلع  التي  القيادية  بالخربات  كافة 

الناجحة،  والهيئات  املؤسسات  من  العديد  إدارة 

وتشارك بفاعلية وكفاءة تنافسية نظرياتها يف دول 

الخدمة  قانون  دخل  أن  ومنذ  املتقدم.   العامل 
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الوطنية واالحتياطية حيز التنفيذ يف العام 2014، 

أسهم  القانون  هذا  أن  عىل  اتفاق  شبه  وهناك 

املواطنة مبختلف  الشابة  العنارص  أداء  يف تطوير 

مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها، ألنه أحدث 

بعد  الشباب  شخصيات  تكوين  يف  إيجابياً  تحوالً 

مرورهم بخربات متنوعة من زمالئهم وقياداتهم 

صفوف  يف  واملتميزة  املنضبطة  العمل  وبيئة 

ومعارف  مبهارات  وتزويدهم  املسلحة،  القوات 

تنمي مداركهم  وتجارب علمية وإدارية وقيادية 

واتخاذ  واملسؤولية  املشاركة  قيم  فيهم  وتغرس 

القرار والقيادة واإلدارة والنظام والجدية وااللتزام 

من  ذلك  وغري  الوقت،  وإدارة  التخطيط  وحسن 

عنارص منظومة القيم والسلوكيات اإليجابية التي 

متثل لب العمل يف القوات املسلحة.  

تجسد  املجتمعي:  والتامسك  التالحم  تعزيز   -5
متوحد“،  ”البيت  مقولة  بجالء  املسلحة  القوات 

مختلف  من  الوطن  أبناء  تضم  ألنها  فقط  ليس 

إمارات الدولة، وإمنا أيضاً ألنها تعزز من الوحدة 

والتامسك  التالحم  أوارص  من  وتقوي  الوطنية، 

برباط  اإلمارات  أبناء  تربط  أنها  خاصة  الوطني، 

مقدس هو رباط الدفاع عن الوطن وبذل الروح 

والدم يف سبيله. وهذا إمنا يعزز من متاسك وتالحم 

ووحدة وقدرة الدولة يف مواجهة كل من يفكر أو 

يحأول أن ينال من وحدة الشعب اإلمارايت أو يعمل 

الوقت ذاته فإن  الداخلية. يف  عىل تهديد جبهته 

الواحدة  توزعت دماؤهم  الذين  اإلمارات  شهداء 

جنوبها،  إىل  شاملها  من  اإلمارات  مختلف  عىل 

الهوية  وصالبة  وحدة  عىل  دامغاً  دليالً  يقدمون 

اإلماراتية، فقد قدم هؤالء الشهداء أرواحهم فداء 

للوطن وإعالء رأيته يف ميادين الحق والواجب. وال 

الوطني  والتالحم  املجتمعي  التامسك  أن  يف  شك 

يعزز من قوة اإلمارات الشاملة، ويزيد من منعتها 

أمن  تنال من  تحديات  أي  مواجهة  وقدرتها عىل 

الوطن واستقراره.  

بالغة  أهمية  تشكل  التكنولوجية:  القوة   -6
تسهم  ألنها  الشاملة،  الدولة  لقوة  بالنسبة 

األخرى،  املجاالت  يف  وقدراتها  الدولة  تطور  يف  

القوات  أسهمت  وقد  والصناعية،  االقتصادية 

الصناعات الدفاعية يف تطوير  املسلحة، وتحديداً 

تم  ما  إذا  خاصة  لإلمارات،  التكنولوجية  القوة 

الدفاعية  الصناعة  نهضة  أن  االعتبار  يف  األخذ 

الوطنية مرتبط بتوظيف أحدث التقنيات الحديثة 

فيها، وتويل الجهات املعنية بالصناعات الدفاعية 

الرشكات  االقتصادي-مجلس  التوازن  (برنامج 

الدفاعية الوطنية) اهتامماً كبرياً باالستثامر يف بناء 

القدرة  متتلك  التي  املواطنة  الكوادر  من  قاعدة 

والنموذج  الحديثة،  التقنيات  من  التعامل  عىل 

الواضح لذلك هو «مجمع توازن الصناعي»، الذي 

منتجاته  وتتمتع  املواصفات،  ألفضل  وفقاً  شيد 

املعأيري  بأعىل  وذخائر  أسلحة  من  املتعددة 

الخاصة بالصناعات العسكرية املتطورة.

الشاملة  القوة  ركيزة  املسلحة  القوات  ستظل 

لإلمارات، والحافظ ملصالحها االسرتاتيجية العليا، مبا 

واملستدامة،  الشاملة  للتنمية  آمن  مناخ  من  توفره 

املواطنة  البرشية  الرثوة  بناء  يف  املتميز  ولدورها 

واملساهمة يف تأهيلها لتحمل املسئولية يف مختلف 

الوطني  لالقتصاد  ولدعمها  الوطني،  العمل  مواقع 

وإنجاح سياسات التنويع االقتصادي، ونقل وتوطني 

القوات  دور  عن  فضالً  هذا  املتقدمة،  التكنولوجيا 

السياسة  أهداف  ترجمة  يف  الرئييس  املسلحة 

بها  تقوم  التي  املهام  خالل  من  للدولة  الخارجية 

يف  واالستقرار  األمن  أسس  إرساء  بهدف  الخارج  يف 

املنطقة والعامل، وتعزيز الثفة يف اإلمارات باعتبارها 

حليف إقليمي ودويل موثوق ميكن االعتامد عليه يف 

الحفاظ عىل األمن والسلم الدوليني.
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الذي  النووي  االتفاق  لعقد  الظروف  هيأ  ما  وهو 

الّست  الكربى  الدولية  القوى  مع  إيران  أقامته 

(الصني، وروسيا، وأمريكا، وفرنسا، وأملانيا وبريطانيا) 

يف شهر يوليو من العام 2015، ما خلّف ارتياحا كبريا 

اعتربته  التي  إيران،  يف  الحاكمة  النخب  أوساط  يف 

بعد  الدويل  محيطها  مع  عالقاتها  لتطوير  منطلقا 

الكثري  وقابلته  مبوجبه،  األمريكية  العقوبات  رفع 

من النخب األمريكية بقدر من التّحفظ واالرتياب، 

التخوف  بنوع من  املنطقة  الكثري من دول  وتلقته 

والحذر بسبب التحركات اإليرانية املريبة وسياساتها 

امللتبسة واملنحرفة تجاه محيطها اإلقليمي..

منذ تولّيه الّسلطة عىل رأس البيت األبيض يف أمريكا، 

ظّل ”ترامب“ يقلّل من أهمية االتفاق، بل اعترب غري 

ما مرّة ”أسوأ اتفاق عقدته الواليات عىل اإلطالق، ومل 

تجن منه شيئا“، قبل أن يوقّع يف شهر مايو من العام 

االتفاق  من  باالنسحاب  يقيض  مرسوم  عىل   2018

التي  العقوبات  فرض  وبإعادة  واحد،  جانب  من 

رفعت عن إيران مبوجبه، ما خلق حالة من الذهول 

واالرتباك يف األوساط اإليرانية وداخل عدد من الدول 

املوقّعة عليه..

جاء  القرار  أن  واملراقبني  الباحثني  من  الكثري  اعترب 

ليكرّس التوجهات األمريكية الجديدة التي اتخذت 

مألوفة،  غري  بصورة  الصارمة،  القرارات  من  عددا 

تعكس يف جزء منها الرغبة يف بناء عالقات ”براغامتية“ 

جديدة مع الدول األوربية، كام أنه جاء نتاج تقييم 

للوضع بعد زهاء عامني من التطبيق، اقتنعت معه 

الواليات املتحدة بأن التحركات والّسلوكات اإليرانية 

يف محيطها الدويل واإلقليمي تنّم عن توجهات تزعزع 

استقرار املنطقة، وتدعم اإلرهاب، وال توحي بانضباط 

ملقتضيات االتفاق الذي يقيض بحرص االستخدامات 

النووية يف املجاالت السلمية.. حيث اعترب ”ترامب“ 

لربنامج  بوضوح  يشري  وال  ”ضعيفا“  بكونه  االتفاق 

االنتشار  البالستية، ولن يحول دون منع  الصواريخ 

املهّدد  اإليراين  الزّحف  وقف  أو  باملنطقة،  النووي 

لالستقرار، وملصالحها (الواليات املتحدة) يف املنطقة..

فيام اعترب آخرون، أن التوجه األمرييك سيعّمق الرشخ 

بني هذه األخرية وحلفائها الغربيني الذين عّربوا عن 

التزامهم املسبق مبقتضيات االتفاق من جهة، وبينها 

. :

-
drisslagrini@yahoo.fr

وبني الصني وروسيا من جهة أخرى.. أما السلطات 

اإليرانية، فاعتربت الخطوة عمال غري مرشوع يجّسد 

خرقا لالتفاقات الدولية، مربزة انضباطها لهذا االتفاق 

الجامعي الذي يتجأوز التوجه األحادي ألمريكا..

األممي  العام  األمني  فيه  دعا  الذي  الوقت  ويف 

ومقتضياته،  باالتفاق  االلتزام  إىل  األطراف  الدول 

داخل  الخارجية  السياسة  مسؤولة  فيه  واعتربت 

االتفاق  أن  ”فيديريكا موغريني»  األورويب  االتحاد 

عّربت  إيران»،  مع  دبلومايس  إنجاز  «أفضل  ميثل 

إرسائيل عن ترحيبها بهذا القرار معتربة إياه يصّب 

يف االتجاه الصحيح.. فيام مل تخف العديد من الدول 

العربية التي استاءت من االستفزازات اإليرانية خالل 

العقود األخرية، ترحيبها بالقرار األمرييك بعد سلسلة 

املنطقة  «عسكرة»  يف  ساهمت  إيرانية  تحركات 

وتعقيد األوضاع يف عدد من دولها..

يأيت القرار األمرييك ضمن سلسلة توّجهات يقودها 

رغم  االنتخابية،  ووعوده  شعاراته  ترتجم  «ترامب» 

مرنة  حلول  تبّني  إىل  الداعية  األوربية  املقرتحات 

االتفاق، مبّربر  تعديالت عىل  بإدخال  متّصلة  بديلة 

النووية  لطموحاتها  إيران  تحقيق  من  إيران  منع 

العسكرية..

األمرييك  التوّجه  مرشوعية  عدم  عىل  إيران  تّرص 

مبقتضيات  املعهود  لالستهتار  امتدادا  تعتربه  الذي 

«تخصيب  إىل  بالعودة  وتهّدد  الدويل،  القانون 

حال  يف  مسبوقة  وغري  رسيعة  بصورة  اليورانيوم 

فشل املفأوضات..»، بينام طالبت الواليات املتحدة 

إيران،  مع  معامالتها  إنهاء  إىل  والبنوك  الرشكات 

يف  خطرية  عقوبات  باتخاذ  األخرية  هذه  وتوّعدت 

حال استئنافها لتخصيب اليورانيوم..

بتوجهات  املقرونة  اإليرانية  الطموحات  وأمام   

من  العربية  املنطقة  دول  ومهّددة ملصالح  معادية 

الخارجية  السياسة  التي تطبع أداء  جهة، والرصامة 

امللف  يبقى  أخرى،  جهة  من  الحالية،  األمريكية 

ما  منها،  الصعبة  حتى  الخيارات  كل  عىل  مفتوحا 

جهود  بلورة  الكربى..  الدولية  القوى  عىل  يفرض 

استقرار  تستحرض  رصامة  وأكرث  بّناءة  ومبادرات 

ومصالح املنطقة برمتها..
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الدفاع الوطني الرقمي يف حقبة الجيل الخامس من 

الحروب.

االستخدام  عن  الحديث  يتم  الحديثة  الحروب  يف 

االسرتاتيجي  املستوى  عىل  للتكنولوجيا  الواسع 

كافة  وعىل  القادة  وإسناد  والتعبوي،  والعمليايت 

الجيل  حروب  مفاهيم  مع  تعاملهم  يف  املستويات 

الخامس والتي تشمل الخصائص اآلتية:

عنارص  كافة  عىل  الخامس  الجيل  حروب  تؤثر  أ.  

واالقتصادية،  (السياسية،  للدولة  الوطنية  القوة 

والثقافية،  والعلمية،  والتكنولوجية  واالجتامعية، 

وهذا  العسكرية.  القوة  إىل  باإلضافة  والنفسية)، 

الرصاعات  تشتمل  حيث  للدول،  الجديد  التحدي 

.

 :
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الحروب عىل عوامل برشية  الخامس من  الجيل  يف 

وثقافية ونفسية وسياسية واقتصادية للرصاع املسلح 

ودون أي قيود، وتشمل أيضاً الدولة واملجتمع معاً، 

استهدافها  من  أكرث  والقادة  الشعوب  وتستهدف 

الوسائل  جميع  وباستخدام  املسلحة،  للقوت 

لتدمريها  أو  املتحاربة  األطراف  سلوك  تغيري  بهدف 

أو  نزاعات  أنها  عىل  الحروب  تعرَف  الداخل.  من 

مواجهات عسكرية وغري عسكرية، ويتم تصنيفها إىل 

أجيال، ويتم تنفيذ العمليات يف عدة مجاالت وبوقت 

وسائل  فرض  أو  إيجاد  أهدافها  تشمل  وقد  واحد، 

مختلفة  وعسكرية  واقتصادية  وإعالمية  دبلوماسية 

والعسكرية  السياسية  األنظمة  يف  تأثريات  إلحداث 

واالقتصادية واالجتامعية واإلعالمية والبنية التحتية. 

وخالل تنفيذ هذا النوع من الحروب، تتعأون الجهات 

الفاعلة الحكومية وغري الحكومية عىل أساس املصالح 

املشرتكة بدالً من األهداف اإليديولوجية أوالوطنية.

ب.  تحأول املؤسسات واملنظومات الوطنية األساسية 

واالقتصاد  والحوكمة  بالثقافة  املتمثلة  الدولة  يف 

العسكرية  والجهات  التحتية  والبنية  واملعلومات 

مواجهة التأثريات الناشئة للعامل الرقمي - أوما يسمى 

معها،  التدريجي  والتكيّف  أحياناً-  الرقمي  بالفضاء 

من  الصناعات6  ميّكن  الرقمي  العامل  هذا  أن  ذلك 

تتمكن  وأن   ،(Industry 4.0) مستوى  إىل  الوصول 

الحكومات  تطبيقات  استخدام  من  الحكومات 

اإلعالم  وسائل  الستخدام  التجارية  واألعامل  الذكية، 

عرب  املختلفة  الثقافات  عن  والتعبري  االجتامعية، 

البيع  تجارة  تصبح  وأن  الرقمية،  اإلعالم  وسائل 

الرقمية،  املنصات  عىل  وتعتمد  موّحدة  بالتجزئة 

التعليم  وتقديم  اإلنرتنت،  بشبكة  البيوت  وتوصيل 

اإلنرتنت،  شبكة  باستخدام  املختلفة  الدورات  عرب 

وسائل  باستخدام  االجتامعية  العالقات  تتوطّد  وأن 

التواصل االجتامعي.

جـ.  إن الجهات املعادية سواء أكانت هذه الجهات 

عسكرية  مليشيات  أو  معادية  تنظيامت  أو  دول 

تستخدم  أيدولوجية  تنظيامت  أو  أو شبه عسكرية 

الفضاء الرقمي لغأيات الرتهيب والرتغيب واستخدام 

ثقة  زعزعة  لغأيات  النفسية  والحرب  العمليات 

الخامس  الجيل  ضمن  وجيوشها  بقيادتها  الشعوب 

عىل  خصومها  إلرغام   (Hard and Soft Powers)

تنفيذ رغباتها من خالل استغالل نقاط الضعف يف 

ومعتمدين  الجديدة،  الرقمية  الوطنية  املنظومات 

يف ذلك عىل أن املجتمعات الرقمية تعمل بطبيعتها 

وبالتايل  إليها،  الوصول  ميكن  مفتوحة  بيانات  عىل 

ميكن أيضاً استخدام تلك البيانات ألغراض خبيثة. إن 

التي تحافظ عىل املجتمعات وحكومتها  املعلومات 

باآلخر  منها  طرٍف  كل  ويثق  متكاتفة  وجيوشها 

املعريف،  بالفهم  مبارشاً  ارتباطاً  يوفر  عامالً  تعد 

وبالتايل يؤثر عىل السلوك االجتامعي، ومن هنا يأيت 

يف  الوطني  واألمن  الوطني  الدفاع  مؤسسات  دور 

الدولة لتخصيص األولوية األوىل يف حامية املؤسسة 

العسكرية واألجهزة األمنية من االخرتاق الفكري ألن 

األمن الفكري هوخط الدفاع األول. وبناء عىل ذلك، 

ينبغي عىل منظومة الدفاع الوطني أن تؤمن الحامية 

يف  فقط  وليس  املختلفة،  واملنظومات  للمجتمع 

األبعاد التقليدية (الربية والبحرية والجوية والفضائية 

املرتبط  الجانب  يف  أيضاً  والكهرومغناطيسية)، وإمنا 

الجوانب  ويف  والبيانات)،  (املعلومات  باملعلومات 

املعرفية (الثقافة والقيم واملعتقدات والثقة والفهم 

والعواطف).

تتيحها  التي  الفرص  الفقرة  هذا  يف  سنستعرض 

التكنولوجيا الحديثة وكيفية توظيفها لدعم جوانب 

الدفاع الوطني وعىل النحو التايل:

البارزة  العلمية  التطورات  من  العديد  هناك  أ.  

الوطني  للدفاع  اسرتاتيجية  مزأيا  توفر  قد  التي 

العلوم  يشمل  األول:  اتجاهني،  يف  تتلخص  وهي 
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اإلدراكية  والحوسبة   (Digital Science) الرقمية 

املتعّمق  والتعلم   (Cognitive Computing)

تطبيقات  عليها  األمثلة  ومن   .(Deep Learning)

الذكاء االصطناعي والتي ستمّكن منظومات القيادة 

التفوق  تحقيق  من   (C4ISTAR) والسيطرة 

والهيمنة العملياتية مع استخدام أسلحتها التقليدية. 

املعلومات  علوم  متكني  يف  فيتمثل  الثاين:  أما 
القيام  من  األنظمة  وهندسة  واألمتتة  والحاسوب 

ببناء عدد كبري من األنظمة املستقلة ذات التكلفة 

املعقولة لتوفري الرؤوس الحربية التقليدية مع عزل 

هنا  ونحن  الخطر.  مناطق  عن  البرشية  التجمعات 

نركز عىل الفرص ذات الصلة بالذكاء االصطناعي لبناء 

القدرات الدفاعية التي تم وصفها بشكل رئييس يف 

الخيار األول.

ب.  كان التقدم األكرث وضوحاً يف الذكاء االصطناعي 

 Computer) هويف مجاالت قدرة اإلبصار الحاسويب

 ،(Audio Processing) ومعالجة الصوت (Vision

 Natural Language) الطبيعية  اللغات  ومعالجة 

 Knowledge) املعريف  والتمثيل   (Processing

 Machine) اآللة  وتعلّم   ،(Representation

.(Expert Systems) واألنظمة الخبرية (Learning

جـ. تعتمد الجيوش الحديثة عىل توفر قاعدة برشية 

وتطبيقها  التكنولوجيا  استيعاب  عىل  قادرة  مؤهلة 

واستخدامها، والذي سيساعد عىل توفري احتياجات 

البرشية  القوى  من  املسلحة  القوات  ومتطلبات 

وفوائد  مزأيا  من  االستفادة  عىل  القادرة  املؤهلة 

اسرتاتيجيتان  طريقتان  وهناك  االصطناعي،  الذكاء 

هذا  يف  ميزة  لتحقيق  الجيوش  تتبناهام  أن  ميكن 
املجال، وهام:

األساليب  استخدام  يف  املتامثلة  غري  القدرات   .1

يف  املعلومايت  الفضاء  أوعمليات  القتالية  العسكرية 

حالة الرصاع.

العسكرية  للمشاريع  التكلفة  مقابل  الكفاءة   .2

طويلة األمد. 

 لتعزيز استخدام القدرات املعززة للذكاء االصطناعي 

يف العمليات التعرضية والدفاعية ال بد من التوقف 

عند األمثلة التالية:

أ.  قد يكون تحقيق فوائد وميزات الذكاء االصطناعي 

مرهوناً بالتغلب عىل أربعة عوائق وهي:

الذكاء  تطبيقات  ونصائح  بتوصيات  البرش  ثقة 

االصطناعي، ومستوى استقرار العمليات التي تتجه 

النية لتحويلها إىل عمليات تلقائية.

وقدرة  إليها  الوصول  عىل  والقدرة  البيانات  سالمة 

الحوسبة املتوفرة.

ب.  قد تتمكن الجهات املعادية من استغالل نقاط 

قدرات  استخدام  من  وحرماننا  املذكورة  الضعف 

من  حرماننا  مثل:  طرائق  بعدة  االصطناعي  الذكاء 

قدرات الحوسبة من خالل تنفيذ الهجامت الرشسة 

العبث  خالل  أومن   ،(DDoS) الخدمة  لحرمان 

إىل  يؤدي  ما  الضخمة،  البيانات  وقواعد  مبخازن 

حصول الذكاء االصطناعي عىل استنتاجات مغلوطة، 

واستخدام أساليب الخداع للعمل بطرائق ومنهجيات 
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أمناط  عىل  التغلب  وبالتايل  مسبوقة،  وغري  جديدة 

التعرف واالستنتاج والقواعد العامة التي يستخدمها 

الذكاء االصطناعي. 

جـ.  يتطلب استخدام الذكاء االصطناعي وجود بيئة 

فضاء معلومايت متطورة ودفاع سيرباين محكم وقوة 

رقمية وأشخاص مؤهلني ذوي كفاءة عالية وبخاصة 

يف املجال العسكري واألمني، عندئذ ميكن أن تتحقق 

السيناريوهات التالية:

القوة باستخدام  ميكن أن يتم تعزيز عملية تكوين 

 “Siri» تطبيقات الذكاء االصطناعي مثل تطبيق نظام

الشخيص  املساعد  مبثابة  سيكون  الذي  العسكري 

واالنفتاح، وكون  التدريب  لكل جندي خالل فرتات 

هذا التطبيق مرتبط بقاعدة معرفية عسكرية، فإنه 

املطلوبة عند  باملعلومات  الجندي  تزويد  قادر عىل 

غري  املواقف  مواجهة  عند  النصح  وتقديم  الحاجة، 

االعتيادية، من خالل تعأون هذا املساعد الشخيص 

مع املساعدين الشخصيني اآلخرين ضمن الفصيلة، ما 

سيؤدي إىل توفري وعي تشاريك، حتى عندما ال يتوفر 

تبادل رؤية بني الجنود.  هذا املساعد الشخيص قادر 

عىل التعرف عىل الظروف الصحية والنفسية للمقاتل 

ومن ثم تزويده بنصائح وتوصيات الستعادة عافيته. 

خالل  من  القوات  استخدام  تعزيز  يتم  أن  ميكن 

تكشف  متكاملة   (C4ISTAR) منظومات  تفعيل 

باألحداث  الخاصة  املعلومات  وتقارن  وتجمع 

ميكن  حيث  العمليات،  منطقة  ضمن  والفعاليات 

االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  من  االستفادة  تتم  أن 

كمصدر   (Battle Captain” (16” تطبيق  مثل 

رئييس معتمد لكافة املعلومات والحقائق يف منطقة 

العمليات، كام ميّكن هذا التطبيق ضباط الركن من 

الحصول عىل معلومات وافية عن األحداث الجارية 

يف املوقف الراهن، إضافة إىل خطط املراحل التالية 

من العملية. وميكن أن يتم تنفيذ التخطيط العمليايت 

بالكامل باستخدام لعبة الحرب، ومن ثم يتم توزيع 

يقدمها  أوامر  شكل  عىل  «اإلنسان-اآللة»  خطة 

تطبيق املساعد الشخيص للجندي.

املصادر  من  االستخبارية  املعلومات  جمع  يتم 

حيث  العدو،  مجتمع  ضمن   (OSINT) املفتوحة 

يقوم  التي  البيانات  تدمج  أن  الوظيفة  لهذه  ميكن 

الجنود بوضعها عىل مواقع التواصل االجتامعي والتي 

بها  ميرون  التي  األحداث  وعن  مشاعرهم  عن  تعرب 

إضافة  مواقعهم،  يف  الجوية  والحالة  أصدقائهم  مع 

الرياضية  أجهزتهم  عىل  املوجودة  املعلومات  إىل 

التي يرتدونها والتي تجمع معلومات عن تدريباتهم 

واستمرارية  بها،  ميرون  التي  واملسارات  البدنية 

ربط مركبتهم بالبيانات وتحديد نوع الركاب الذين 

يحملونهم، كام ميكن تحديد نوعية اإلمدادات التي 

تنقلها تلك املركبة ووجهتها من خالل قيود وسجالت 

(RFID) لإلمداد(18).

تسخري الذكاء االصطناعي لخدمة األغراض العسكرية. 

الذكاء  إمكانيات  من  القصوى  االستفادة  لتحقيق 

املسرية  هذه  تبدأ  أن  الجيوش  عىل  االصطناعي، 

املعقدة واملحفوفة باملخاطر والتحديات التي يفرضها 

الذكاء االصطناعي، والرشوط التي يجب تحقيقها من 

أجل التغلب عىل تلك التحديات والصعوبات، وهذا 

يتطلب املراجعة االسرتاتيجية الشاملة لكافة مناهج 

كل  ومتابعة  واملختربات،  البحوث  ومراكز  التدريب 

ما هوحديث يف مجال اإلعداد والتأهيل، حتى متتلك 

القوات املسلحة رسعة التكيف واالستجابة ملتطلبات 

الحروب الحديثة.

تطورات  غالبية  التجاري  القطاع  يقود  األن  حتى 

األعامل  غالبية  زالت  وال  االصطناعي،  الذكاء 

املرتبطة بالذكاء االصطناعي تتم يف مضامر األبحاث 

واملختربات، ولكن ميكن استثامر هذه التطورات يف 

خدمة األغراض العسكرية من خالل تظافر وتكثيف 

الجهود وتوفري بوابة الكرتونية لتبادل املعلومات بني 

اإلبداع  وتشجيع  املضامر،  هذا  يف  الباحثني  جميع 

للتجارب  برامج عسكرية  تنفيذ  واالبتكار من خالل 

املشاريع  من  مجموعة  تطوير  ودعم  العملياتية 

التعليمية. إن الدولة عندما تخوض الحرب ال تخوضها 

فقط بالقوات املسلحة، وإمنا بكافة قطاعات الدولة 

املدنية والعسكرية والصناعية والتجارية، ولهذا فإن 

مفهوم إعداد الدولة للدفاع هوحجر األساس يف بناء 

االسرتاتيجية والسياسة الوطنية للدولة، أي ما يسمى 

تكامل وتظافر الجهود الوطنية للدولة. 

  ويف النهأية، البد لنا جميعاً التسليم بإن تطبيقات 

مبختلف  الحروب  يف  ستستخدم  االصطناعي  الذكاء 

أنواعها، وهذا قادم ال محالة وسيكون هناك توسع 

كبري يف األدوار التي ستلعبها وتؤديها اآلالت الذكية، 

ولذلك البد من االستعداد والتجهيز واالهتامم بالبنية 

عدم  مع  املؤهل  البرشي  والعنرص  الرقمية  التحتية 

إغفال تطبيق أقىص وأرقى املعأيري األمنية.
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التكنولوجي غرّي  التطور  الذي فرضه  الجديد  الواقع 

يعد  فلم  ودوره،  باإلعالم  تتعلق  عديدة  مفاهيم 

لنقل األخبار واألحداث فحسب،  أداة  اإلعالم مجرد 

بل تعدى دوره ذلك ليصبح رشيكاً حقيقياً يف مسرية 

الدول وصون منجزاتها ومكتسباتها، وتوضيح  تطور 

سياساتها والتأثري اإليجايب يف الرأي العام حول هذه 

السياسات.

من  بات  التحوالت،  من  الكبري  القدر  هذا  وأمام 

أدوات  من  فاعلة  أداة  اإلعالم  يكون  أن  الطبيعي 

التعامل  فإن  وعليه،  الشامل.  الوطني  األمن  حامية 

والجديدة،  منها  التقليدية  أدواته  بكافة  اإلعالم  مع 

أصبح يتم من منظور أنه وسيلة رئيسة فاعلة يجب 

وتحصني  الوعي  لنرش  إيجابية  بطريقة  توظيفها 

املجتمعات والدفاع عن منظومة القيم واملكتسبات 

الوطنية والحفاظ عليها.

وتشكل األدوات اإلعالمية بشتى أنواعها قيمة إضافية 

تزداد أهميتها وتأثريها بشكل مطرد مع تزايد انتشار 

يف  كبري  توسع  من  عنه  نتج  وما  اإلنرتنت  شبكة 

استخدام وسائل التواصل االجتامعي، ملا لها من دور 

فعال يف تعزيز الثقة بني الجمهور وتحقيق املصالح 

الوطنية العليا، فتأثري اإلعالم مل يعد يقترص فقط عىل 

لدى  املعروفة   - التقليدي  باملفهوم   - األمن  قضأيا 

الجميع، بل بات يشمل األمن االقتصادي واالجتامعي 

والسيايس.

هجامت  من  والعامل  منطقتنا  تشهده  ما  ظل  ويف 

وسائل  فيها  مثّلت  متطرفة،  وآيديولوجية  فكرية 

استغلتها  التي  بروزاً  األكرث  األداة  الحديثة  التواصل 

بغية  املجتمعات  يف  لتتغلغل  اإلرهابية  الجامعات 

اإلعالم  دور  أهمية  تتأكد  املتطرف،  خطابها  نرش 

والضال،  املنحرف  الفكر  لهذا  التصدي  يف  الوطني 

عن طريق ترسيخ قيم التسامح واإليجابية واالنفتاح 

والوسطية واالعتدال، وفضح زيف املعتقدات الباطلة 

التي مل تكن - ولن تكون - إال نذير خراب ودمار ألي 

مجتمع يشكل حاضنة لها.

هو  والتطرف  الكراهية  خطاب  يزال،  وال  كان،  لقد 

األساس الذي تقوم عليه كافة األفعال اإلرهابية، فلوال 
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الفكر ملا وجد الفعل. لذا، فإن حامية املجتمعات عرب 

متتني جبهاتها الداخلية تتأىت يف املقام األول من نرش 

وتعزيز وترسيخ الفكر املعتدل يف هذه املجتمعات، 

ومن هنا فإن اإلعالم املسؤول واملهني يشكل رافعة 

بناٍء للمجتمعات لتكون أكرث قوة وصالبة أمام رياح 

تطرف  لكل  رافضة  ثقافة  وبناء  املسمومة،  األفكار 

وعنف ونبٍذ لآلخر.

يلعبه  الذي  الكبري  بالدور  اإلشادة  من  بد  ال  وهنا، 

إعألمنا الوطني يف ترسيخ وتعزيز قيم االنفتاح وقبول 

اآلخر، ونرش قيم العمل البّناء واسترشاف املستقبل 

خالل  من  النهضة  مسرية  تعزيز  يف  واملساهمة 

من  ما  لكل  والتصدي  وإنجازاته،  بالوطن  التعريف 

شأنه أن ينال من سمعته ومكانته، فإعألمنا الوطني 

من  والتشجيع  الدعم  بكل  يحظى  دامئاً  ظل  الذي 

قيادتنا الرشيدة، مساهٌم فاعل يف بناء رصح الوطن 

الغايل، هذا الوطن الذي يعيش فوق ترابه أكرث من 

200 جنسية يف تناغم وانسجام ألنهم أدركوا أن دولة 

اإلمارات هي وطن الِقيم اإليجابية، وهي األرض التي 

تجمع الثقافات والحضارات.

ال  جزءاً  باعتباره  اإلعالم،  بدور  إمياننا  من  وانطالقاً 

يف  قمنا  فقد  الشامل،  األمن  منظومة  من  يتجزأ 

املجلس الوطني لإلعالم مبراجعة شاملة لدور اإلعالم 

الحيوي  القطاع  هذا  تأثري  ورصد  ومستقبالً،  حارضاً 

عىل مجتمعنا، ودوره يف حامية مرتكزاتنا ومكتسباتنا 

به  تعصف  وعاملي  إقليمي  الوطنية، يف ظل مشهٍد 

قمنا  حيث  جانب،  كل  من  والتحديات  املتغريات 

بالعمل عىل تهيئة البيئة التي تضمن للقطاع التطور 

التطورات  مواكبة  عىل  القدرة  ومتنحه  املتواصل، 

القنوات  جميع  من  االستفادة  عرب  املتسارعة، 

أفرزها تطور  التي  واألدوات اإلعالمية، مبا فيها تلك 

أساسياً  مصدراً  تعّد  باتت  والتي  الجديد،  اإلعالم 

للحصول عىل املعلومات واألخبار لدى جميع  مهامً 

لإلعالم  الوطني  املجلس  يف  وركزنا  املجتمع.  فئات 

عىل تعزيز دور القطاع يف املساهمة الفاعلة يف بناء 

املجتمع ويف حامية أمنه الوطني، إذ تم إجراء عدة 

دراسات تحليلية واستطالعية، لضامن مواكبة الخطط 

املجتمع.  يف  اإلعالم  لتأثري  الفعيل  للواقع  والربامج 

العامة  الخدمة  ميثاق  إعداد  عىل  املجلس  وعمل 

لوسائل اإلعالم الوطنية لدعم تقديم محتوى إعالمي 

يتسم بالتنافسية، ويتفاعل مع قضأيا الدولة بشمولية 

والشفافية  باملوضوعية  االلتزام  مع  عالية،  وحرفية 

والنزاهة، وبالثوابت الوطنية وقيم وأعراف املجتمع 

عىل  وبقدرته  الوطني  بإعألمنا  ثقة  وكلنا  اإلمارايت. 

يف  القيادة  تطلعات  وتحقيق  اإلعالم  رسالة  تحقيق 

نهضة الوطن واملواطن.

العام  بالرأي  تأثراً  األكرث  الفئة  هم  الشباب  ولكون 

وتأثرياً فيه، وهم الفئة املجتمعية األكرث استهدافاً يف 

منظومة األفكار الدخيلة واملتطرفة، تم إجراء العديد 

من الدراسات املتعلقة مبصادر حصول الشباب عىل 

وسائل  مع  تعاملهم  وأمناط  واألخبار،  املعلومات 

إليهم،  بالوصول  الكفيلة  اآلليات  لتعزيز  اإلعالم، 

قمنا  كام  اإليجابية،  توجهاتهم  بناء  يف  واملساهمة 

بإرشاكهم يف عملية صناعة القرار املتعلقة مبستقبل 

وضع  يف  ورؤاهم  أفكارهم  من  لالستفادة  اإلعالم، 

التفاعل  من  متكننا  التي  واالسرتاتيجيات  الخطط 

ومعطياته،  الجديد  اإلعالم  مخرجات  مع  اإليجايب 

الذي  اإلعالمي“  الشباب  حيث تم تشكيل ”مجلس 

املجال  هذا  يف  الشباب  مشاركة  تعزيز  إىل  يهدف 

الحيوي.

 إن اإلحصاءات الصادرة حديثاً تؤكد أن إيالء اإلعالم 

األهمية القصوى ليس ترفاً اجتامعياً، بل جزء رئييس 

من عنارص األمن الوطني، إذ يصل معدل االستخدام 

اليومي لشبكة اإلنرتنت عرب مختلف األجهزة يف دولة 

اإلمارات إىل نحو مثان ساعات، منها ما يقارب ثالث 

ساعات الستخدام وسائل التواصل االجتامعي. وتؤكد 

هذه األرقام أن املجتمع اإلمارايت - شأنه يف ذلك شأن 

العاملية املتطورة - بات مندمجاً بشكل  املجتمعات 

كبري يف أدوات العرص اإلعالمية. لذا، فإن الرتكيز عىل 

املحتوى اإليجايب والتوعية اإلعالمية والتثقيف تشكل 

الشامل، وصامم  األمن  عوامل جوهرية يف منظومة 

أفكار  أية  بث  تستهدف  محأوالت  أي  لصد  أمان 

غريبة أودخيلة عىل مجتمعنا.

توّجه  التي  البوصلة  الوطني  اإلعالم  ويبقى 

عن  تدافع  ليك  متكينها  عىل  وتعمل  املجتمعات، 

نفسها وتزيد من متسكها بالقيم والثوابت الوطنية.
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يف  الحرب  إىل  النظر  تحكم  التي  الرئيسة  فاملقولة 

أغلب األدبيات التي تنأولتها، والتي نطق بها الجرنال 

تُقام  سياسة  «الحرب  كألوزفيتز:  فإن  كارل  الربويس 

بها   إنه  إذ  بوسائل أخرى»، تحمل استعارة واضحة، 

الربح  تحتمل  تجارية،  كصفقة  السياسة  إىل  ينظر 

املنفعة،  تربيرها وفق رشوط  وبذا ميكن  والخسارة، 

يف  غارقة  وعبارة  أخالقي.  مبدأ  ألي  طبقا  وليس 

التي  بطونها»  عىل  تزحف  «الجيوش  مثل  املجاز 

العقائد  بعض  حكمت  بونابرت،  نابليون  أطلقها 

واالسرتاتيجيات العسكرية زمنا، رغم أن هذا القول قد 

يبدو صحيحا من ناحية ما يتعلق باإلمداد والتموين 

أثناء الحرب، لكن القوات املسلحة تحتاج إىل ما هو 

أكرث وأبعد من القوت يك تبدأ وتواصل عملياتها، ويف 

العقل،  يخاطب  الذي  الفكري»  «القوام  مطلع هذا 

وليس الوجدان أو الجسد، أي «العقيدة العسكرية».

يف الحقيقة ليست االستعارة وحدها التي تُستخدم يف 

مجال الحرب، إمنا حيل وتقنيات بالغية أخرى، فعىل 

سبيل املثال قام توين فإن دأيك يف كتابه «الخطاب 

والسلطة» بتحليل االسرتاتيجيات البالغية الكالسيكية 

أزنار  اإلسباين  الوزراء  لرئيس  السيايس  الخطاب  يف 

الذي برر فيه اشرتاك بالده يف الحرب عىل العراق عام 

2003، وأراد حشد الدعم الجامهريي لرشعية قراره، 

قام  يواجه وقتها مبعارضة ملموسة. وقد  الذي كان 

أزنار يف خطابه هذا بتقديم النفس إيجابيا، وتقديم 

والتقنيات  الخدع  من  عدد  جانب  إىل  سلبيا،  اآلخر 

املألوفة، كتوظيف األرقام والحقائق، وسياسة إجامع 

الرأي، وأسلوب املوازنات، ومفاهيم الرضورة، وآليات 

السيايس،  بالحدث  السيايس  الفعل  لربط  التربير، 

وتضمني معارف سياسية يف خدمة الواقع الجاري.

الخطاب  يف  بشدة  حارضة  كانت  االستعارة  لكن 

العراق، يف  الحرب عىل  برر  الذي  األمرييك  الرسمي 

سياق ”الحرب عىل اإلرهاب“ ليربز خطاب ”القاعدة“ 

الخطابان  وينقسم  األمرييك،  الخطاب  وجه  يف 

“ و“رشير“ أو ”بطل“ و“وغد“،  املتصارعان إىل ”خريِّ

ويف كل روأية للطرفني كان هناك دوما بطل وجرمية، 

وضحية ورشير، ففي حكأية الدفاع عن النفس، ميثل 

البطل والضحية شيئا واحدا، وتقدم الواليات املتحدة 

نفسها إىل اآلخرين عىل أنها الدولة املعنية باألساس 

مبحاربة اإلرهاب. أما الرشير، فإنه يف الحكأيتني معا 

نذل دامئا وغري عاقل، ولذا ال ميكن للبطل (األمرييك) 

أن يتفاهم مع الرشير (العريب)، بل عليه أن يحاربه 

ويهزمه هزمية منكرة، أو يقتله وينهي وجوده.
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ومل يكن هذا مختلف عن الخطاب الغريب الذي ساد 

طيلة الحرب الباردة، والذي قسم األشياء إىل ”أبيض“ 

و“أسود“ ومل ير ما بني اللونني من درجات عديدة، 

وانعكس هذا عىل الحرب الفيتنامية، حيث كان يتم 

تصوير الفيتناميني عادة باعتبارهم ساديني وروبوتات 

اإلنسانية،  الحياة  يحرتمون  ال  قلب،  بال  وشيوعيني 

وهي استعارات مزيفة تخفي حقائق أن الفيتاميني 

والكره،  الحب  تحدوهم مشاعر  عاديني،  كانوا برشا 

واألمل واليأس، شأنهم شأن سائر البرش.

هنا تحدث الرئيس األمرييك جورج بوش االبن قبيل 

اإلرهابيني  إخراج  «رضورة  عن  العراق  عىل  الحرب 

تجب  الذي  «الرش»  صورة  ليجعل  جحورهم»،  من 

الشعب  أذهان  يف  تستقر  الطرائق،  بكل  محاربته 

ممن  العامل،  يف  الكثريين  أذهان  يف  بل  األمرييك، 

عمل  الرش  محاربة  عن  التقاعس  بأن  وقتها  آمنوا 

الحرب  يف  الوسائل  كل  استعامل  وأن  أخالقي،  غري 

عليها يف  متعارف  مسألة  مباحة، وهي  األرشار  عىل 

الحب  «يف  الصيت:  ذائعة  املقولة  وفق  الحروب، 

والحرب كل يشء مباح».

وهنا استعمل األمريكيون قاعدة استعارية تقوم عىل 

«التامثل» حيث متت مقارنة القاعدة، كتنظيم إرهايب 

يرتب جرائم بشعة، مبا يُقدم صدام حسني عىل فعله، 

عالقة  عن  تتحدث  وترصيحات  مقاالت  وظهرت 

الديكتاتور العراقي باإلرهاب، أو استعداد اإلرهابيني 

للرحيل إىل العراق ليتخذوا منه أرضا لقتال الغرب، أو 

احتامل أن ميدهم صدام بسالح غري تقليدي يصلون 

به إىل الواليات املتحدة، وهنا تم استعامل استعارة 

متثيلية أخرى، حيث أصبح اإلرهابيون بديال لصواريخ 

بعيدة املدى ال ميتلكها صدام.

أليكوف «حرب  كتاب جورج  املضامر  وبرز يف هذا 

يف  يؤكد  الذي  تقتل»،  التي  االستعارات  أو  الخليج 

باالستعارة  مكللني  الحياة  يف  منيض  أننا  مستهله 

عطفا عىل كتابه اآلخر «االستعارات التي نحيا بها». 

لبناء  استعاملها  تم  الخليج   حرب  يف  فاالستعارة 

استدالل عىل تسويغ الهجوم عىل العراق، ويف إخفاء 

الشعوب  مبصائر  تعبث  للحرب، حني  البشع  الوجه 

والدول. 

بـ  مدججة  الحرب  املتحدة  الواليات  دخلت  لقد 

قبيل  من  عبارات  استعملت  استعارية»،  «ترسانة 

«إعادة ترتيب املنطقة» و»الحرية للعراق» و»كرس 

بشكل  السياسة  إىل  ينظر  خطاب  وسط  الطاغية» 

إال من  فيها  التفكري  يتم  أنها «صفقة»، ال  عام عىل 

فهذه  االقتصادية،  والخسارة  الربح  منطق  خالل 

حرب مربحة، ومهام تكلفت فعوائدها مضمونة. هنا 

تنزاح كل الفظائع من أمام عيون الرأي العام، لتبقى 

الحسبة التجارية الباردة، بكل إغراءاتها، ويبقى أيضا 

تؤذن  الحرب  أن  بوش  تأكيد  يف  تجيل  الذي  الوعد 

مبيالد نظام عاملي جديد، ورشاكة بني األمم، وتبقى 

ضآلة التكلفة يف األرواح مقارنة بحرب فيتنام، والتي 

سقوط  بعد  جديدة  استعارة  يصنع  بوش  جعلت 

فيتنام»،  متالزمة  من  تخصلنا  «لقد  بقوله:  بغداد 

وجعلت خرباء استفادوا مام جرى يف املعركة ينتجون 

للجيش  املفيد  من  أنه  وجدوا  حني  أخرى  استعارة 

األمرييك أن يعرف أكرث عن شعوب الدول التي يريد 

غزوها، وهي «نظام التضاريس اإلنسانية»، ألن بعض 

الثقافة تكون أحيانا  الحروب جوهرها ثقايف، أو أن 

أهم عنرص فيها، وركيزة لها.

 ويف ركاب هذه الحرب تم استعامل حادث نسف 

 11 يوم  نيويوك  يف  العاملي  التجارة  مبنى  برجي 

سبتمرب 2001، يف حشد استعارات متوالية نظرت إىل  

بنأية،  أنه  عىل  واملجتمع  رؤوس،  أنها  عىل  البنأيات 

العراق  تصوير  ليتم  شخص،  واألمة  احتواء،  واألمن 

فبلده  رشير  أنه  وطاملا  حسني»،  «صدام  أنه  عىل 

رشير بالطبع.

ويعطف الكوف عىل هذه الحرب ليبني كيف يتبارى 

الوعي،  لتزييف  االستعارة  استخدام  يف  السياسيون 

واإلبادة،  والقتل  الجرائم  ومترير  الحقائق،  وقلب 

تحت  تقتل  بارد،  بدم  تقتل  االستعارة  فإن  وبذا 

أغطية من العبارات املستعارة التي تحيل القتل إىل 

بناء، وهي مسألة طاملا تكررت  تحرير، والدمار إىل 

يربروا  السياسيني يك  اإلنساين كحيلة من  التاريخ  يف 

بأنه  يعرتف  أن  منهم  ألي  ميكن  ال  إذ  فظائعهم، 

ذاهب ليغزو ويقتل ويدمر ويحتل، وأنه سيصحب 

معه األمل واملوت وتقطيع األوصال والترشيد والظلم 

هذه  فعلته  يغلف  أن  الطبيعي  من  إمنا  والقهر، 

بخطاب إنساين يزعم فيه أنه فاتح، ومنترص للحق، 

وساعي إىل الخري، ورسول للحرية، ومتدين الشعوب 

التقدم،  إىل  املتخلفة  الدول  بيد  األخذ  أو  الهمجية، 

وقد توسعت اإلمرباطوريات يف كل األزمنة وفق هذا 

املنطق، وأنتجت استعارات تواكب زحف جيوشها إىل 

مختلف البالد.

توظيف  من  نفسها  املقدسة  الكتب  تسلم  ومل 

وهي  القتال،  لتربير  فاسدة،  تأويالت  يف  بالغتها، 

مسألة إن كانت ظاهرة بشدة يف أدبيات الجامعات 

والتنظيامت اإلسالمية املتطرفة والعنيفة واإلرهابية، 

فإننا نراها حارضة بقوة يف «الحروب الصلبية»، ويف 

توظيف «الكتاب املقدس» لتربير االستعامر، بل تربير 

بل  بأكملها،  لشعوب  واملقيم  الدائم  األليم  العذاب 

وحتى إبادتها أحيانا.

وال تقترص االستعارة يف مجال الحرب عىل العبارات، 

«القاعدة»  فتنظيمي  والرموز،  الصور  إىل  متتد  إمنا 

مقاتليهم  تسبق  سوداء»  «رأية  اتخذا  و»داعش»، 

يف املعارك التي يخوضونها، زاعمني بأن رأية الرسول 

يف  تنظيم  ظهر  ثم  «سوداء»،  كانت  (ص)  محمد 

«رأية  يحمل  هنا،  داعش  انكسار  بعد  مثال،  العراق 

الفرنجة يرفعون  بيضاء» يتوسطها رسم ألسد. وكان 

الرشق،  عىل  االستعامري  زحفهم  أثناء  ”الصليب“ 

صورت  حاشدة  لفظية  استعارات  وظفوا  أن  بعد 

العرب واملسلمني عىل أنهم ”برابرة“ و“كفرة“ بينام 

هم كانوا ”املخلصون“ و“املؤمنون“، وقد جاء بوش 

االبن ليستعمل لفظ ”الربابرة“ قبيل الهجوم األمرييك 

قاصدا   ،2001 عام  من  أكتوبر  يف  أفغانستان  عىل 

بهم حركة طالبان والقاعدة، ووقتها عاد البعض إىل 

استعارة نبوءة نوسرتادموس الشهرية التي توقع فيها 

حدث 11 سبتمرب والحرب التي تقوم بسببه، والتي 

قال فيها: ”نار يف مركز األرض سوق. تتناطح صخرتان 

عظيمتان. وتسيل أنهار من الدماء، وينهزم الربابرة“.
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Certifiable Predator B® (CPB)

ورغم اقرتان اسم الطائرة «بريديرت يب» التي أنتجتها 

رشكة «جرنال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز إنك» 

أداء  أن  إال  العسكرية  باملهام  الشديد   (GA-ASI)

املركبة الجوية وأنظمة استشعارها يجعالن الطائرة 

من  كبرية  مجموعة  ألداء  املفضل  الطبيعي  الخيار 

فقد  العسكرية.  غري  واالستخدامات  التطبيقات 

طورت الرشكة الطائرة SeaGuardian غري املسلحة 

التي ميكن التحكم فيها عن بُعد» (RPAS) لتنفيذ 

بعدد  الخاصة  القدرات  لتعزيز  الالحركية  املهام 

وطالت  الحكومية،  والدوأوين  املؤسسات  من  كبري 

أساليب  أحدث  تطبيق  األخرية  التطوير  عمليات 

مجال  يف  التكنولوجيا 

االستشعار  أنظمة 

واالتصاالت وكيفية استغالل املجال الجوي واملراقبة 

الجوية.

 Certifiable Predator B® (الطائرة  عائلة  وتضم 

CPB) من ”أنظمة الطائرات التي ميكن التحكم فيها 

 SeaGuardian و SkyGuardian :عن بُعد“ فئتني

الذي  الجوي  الهيكل  نفس  تستخدمان  وكلتاهام 

مثل   Certifiable Predator B الطائرة تستخدمه 

الطريان  املدى/ساعات  لزيادة  الطويلة  األجنحة 

وإدخال التحسينات الالزمة عىل أنظمة مهام الكفاءة 

والكفاءة  الجوية  السالمة  تعزيز  بهدف  الجوية 

التشغيلية. وتحمل كلتا الطائرتني املشار إليهام نفس 

أنظمة االتصاالت وأنظمة االستشعار.

بحريا  رادار  جهاز   SeaGuardian الطائرة  وتضم 

التغطية  عىل  قادر  الوظائف  متعدد  املدى  طويل 

بزأوية 360 درجة مثل الرادار SeaVue™ من إنتاج 

رشكة ”ريثون“ املثبت أسفل جسم الطائرة. ويؤمن 

من  عال  قدر  عىل  فورية  عملياتية  صورة  الرادار 

التفصيل لزيادة الوعي امليداين ودعم مهام الطائرة 

التهريب  عمليات  ومكافحة  الحدود  حامية  مثل 

ومهام البحث واإلنقاذ ورسم الخرائط 

ودوريات مصأيد األسامك وإدارة 

املوارد ومراقبة التلوث.

الطائرة  تحمل  أن  املقرر  ومن 

 SeaGuardian

جهاز الرادار ”لينيكس“ املتعدد الوظائف الذي تم 

تطويره لتنفيذ عمليات جمع املعلومات االستخباراتية 

وتقديم  الحدود  حامية  مثل  واالستطالع  واملراقبة 

املساعدات اإلنسانية ومواد اإلغاثة. وتتمتع الطائرة 

فريد  عمليايت  بتصميم   Certifiable Predator B

يسمح بتجهيز الطائرة SeaGuardian برادار بحري 

عند اللزوم يك تتحول إىل طائرة SeaGuardian، كام 

ميكن االستغناء عن رادار الطائرة عند اللزوم لتكون 

لدينا طائرة واحدة متعددة األدوار.

تم استخدام منوذجي الطائرة ”Predator B“ بكثافة 

”ناسا“  وكالة  مبعرفة  العسكرية  غري  التطبيقات  يف 

وتربز  األمريكية،  الحدود  وحامية  الجامرك  وهيئة 

االستخدامات  من  كبرية  مجموعة  التطبيقات  هذه 

غري العسكرية أو االستخدامات ذات الطبيعة املدنية 

مثل  أداءها   Guardian الطائرة  تستطيع  التي 

الالزم لعمليات املساعدات اإلنسانية  الدعم  تقديم 

واإلغاثة يف حاالت الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى 

الطائرة  ”ناسا“  وكالة  وتستخدم  املتوقعة.  غري 

Guardian باسم Ikhana لتنفيذ عدة برامج علمية 

وبحثية مختلفة. 

الطائرة  قدرة  وتسمح 

كبرية  ”Predator B“ عىل حمل مجموعة 

الطائرة  باستخدام  تسمح  االستشعار،  أنظمة  من 

كمنصة ألداء عدد كبري من التجارب العلمية املختلفة 

التي ميكن إجراؤها بتكاليف أقل بكثري من تكاليف 

أي طائرة مأهولة. 

كام أن قدرتها عىل الطريان لساعات طويلة ومداها 

املناطق  يف  استخدامها  إمكانية  يتيحان  الطويل 

الوعرة التي يصعب الوصول إليها. وتستخدم هيئة 

الجامرك وحامية الحدود األمريكية أسطوال مختلطا 

من طائرات ”Predator B“ والفئات السابقة األخرى 

للطائرة Guardian يف املهام اليومية املتعلقة بحامية 

الحدود والشواطئ الساحلية للوأليات املتحدة.

مهام   Certifiable Predator B الطائرة  وتتوىل 

مثل  الحدود  عرب  املرشوعة  غري  األنشطة  مكافحة 

تهريــب األفـــراد واملخـــدرات، وتــؤدي طائــرات 

امتداد  عىل  مشابهة  مهام   CBP Guardian

السواحل األمريكية عن طريق استخدام جهاز الرادار 

البحري املتعدد الوظائف لرصد ومتابعة أي تحركات 

عىل الشاطئ.

 “ ” Certifiable Predator B® (CPB )
 (ISR)  (RPAS)

.  ™SkyGuardian  ™SeaGuardian
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الطائرة  نفذتهــــا  التي  العمليــــــات  أبــــرزت 

وهيئة  ”ناسا“  وكالة  من  لكل   CBP Guardian

أهمية  مدى  األمريكية  الحدود  وحامية  الجامرك 

امتالك طائرة ميكن التحكم فيها عن بُعد» قبل وأثناء 

وبعد الكوارث الطبيعية. فعن طريق املراقبة املستمرة  

يستطيع هذا النوع من الطائرات إخطار املسؤولني 

عن معالجة حاالت الطوارئ حيث يقتيض األمر إرسال 

تحقيق  أجل  العمليات من  إىل موقع  الطائرة  هذه 

أفضل نتيجة. 

ة  و عأل

عىل ذلك، ميكن 

حاالت  معالجة  لفرق 

املعلومات  إرسال  الطوارئ 

ملساعدة  املحيل  املستوى  عىل 

عمليات اإلنقاذ وتعزيز سالمة األفراد.

التي   Certifiable Predator B الطائرة  تستطيع 

ميكن التحكم فيها عن بُعد تأمني االتصاالت الالزمة 

التي  املناطق  الطوارئ يف  للمعنيني مبعالجة حاالت 

تعرضت فيها أبراج الهواتف املتحركة وأبراج الالسليك 

االتصاالت  تأمني  الطائرة  هذه  وتستطيع  للرضر. 

تعمل  ال  التي  املختلفة  الالسليك  أجهزة  بني  الالزمة 

«الربج  ف  البعض.  بعضها  مع  متوافقة  بصورة 

املتحرك» ”mobile tower“ الذي يحلق يف السامء 

ومينحهم  الطوارئ  حاالت  يف  املترضرين  يساعد 

النجدة عىل جناح الرسعة، ومن  القدرة عىل طلب 

ثم تقليص الفاصل الزمني الذي تحتاجه فرق اإلنقاذ 

املساعدة  وتقديم  املترضرين  هؤالء  عىل  للعثور 

وجهاز  التصوير  استخدام  طريق  وعن  لهم.  الالزمة 

 Certifiable Predator B الطائرة الرادار تستطيع 

معلومات  جمع  بُعد  عن  فيها  التحكم  ميكن  التي 

الكارثة  وقوع  قبل  املترضرة  املنطقة  عن  مفصلة 

أجهزة  طريق  عن  تستطيع،  كام  مبارشة،  الوشيكة 

الربمجيات  واستخدام  الحقة  مراحل  يف  مشابهة 

الخاصة برصد أي تغيري طارئ، تحديد املناطق التي 

تعرضت ألرضار كبرية برسعة كبرية أو املناطق التي 

من املحتمل أن تتعرض ملزيد من األرضار املحتملة.

 Certifiable للطائرة  ميكن  الطوارئ  حاالت  ويف 

بُعد  عن  فيها  التحكم  ميكن  التي   Predator B

وأنظمة  الوضوح  العالية  االستشعار  ألنظمة  وميكن 

اإلغاثة  وكاالت  قدرة  تعزز  أن  الحساسة  االتصاالت 

واإلنقاذ بدرجة كبرية من حيث القدرة عىل التعامل 

مع عمليات االحتواء وعمليات اإلغاثة. فمن حرائق 

األعاصري  ومن  الفيضانات،  إىل  الغابات 

ومن  الربكانية،  الثورات  إىل 

الزالزال 

ىل  إ

بتسونامي،  الشبيهة  السيول 

تكون  أن   Guardian للطائرة   ميكن 

البنى  حامية  إىل  الرامية  الجهود  يف  قويا  عنرصا 

املحافظة عىل  ثم  ومن  السكنية،  واملناطق  التحتية 

بأنها   Guardian الطائرة  الخرباء  ويصف  األرواح. 

بفضل   “.aerial pick-up truck” جوية»  ”شاحنة 

قوتها وتنوع استخداماتها، وهو ما أكدته املهام غري 

العسكرية املتعددة، باإلضافة إىل قدرتها عىل حمل 

أوزان ثقيلة، األمر الذي يجعلها وسيلة مثالية ألداء 

العديد من االستخدامات املختلفة سواء عىل مستوى 

القطاع الحكومي أو التجاري، األمر الذي يوفر 

أمواالً طائلة إذا ما قورنت بالطائرات املأهولة. 

 Certifiable Predator B الطائرة تؤمن  كام 

عن  فيها  التحكم  ميكن  التي 

بُعد مستوى غري 

تنوع  من  مسبوق 

االستخدام واملثابرة وخفض التكاليف 

التشغيلية يف املهام العملياتية املختلفة.

SkyGuardian

تتميز الطائرة SkyGuardian بقدرتها الفائقة عىل 

التحليق يف الجو لساعات طويلة، األمر الذي مينحها 

االستخباراتية  املعلومات  جمع  عىل  كبرية  قدرة 

بكثري  أقل  بتكاليف   (ISR) واالستطالع  واملراقبة 

استخدام طائرة مأهولة حيث ساعات  تكاليف  من 

وباملثل،  الجوي.  الطاقم  بقدرات  محدودة  الطريان 

تستطيع الطائرات التي ميكن التحكم فيها عن بُعد 

الوصول إىل مناطق أبعد ما تكون عن القاعدة بتكلفة 

زهيدة ال تقارن مبثيلتها يف حالة إرسال طائرة مأهولة. 
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الطائرة SkyGuardian حمل مجموعة  وتستطيع  

جمع  عىل  القادرة  االستشعار  أنظمة  من  كبرية 

مسافات  عىل  من  مفصلة  استخباراتية  معلومات 

بعيدة للغأية. كام أن استخدام أساليب التكنولوجيا 

تتيح إمكانية  التغيريات  املتقدمة األخرى مثل رصد 

لتنفيذ مجموعة  الالزمة  استغالل املعلومات األولية 

كبرية من املهام العسكرية، وميكن استخدامها، بكل 

تأكيد، يف رصد أي تغيري يطرأ عىل ميادين القتال يف 

املستقبل. وبفضل قدرة الطائرة عىل حمل مجموعة 

التحكم اآللية املتقدمة،  كبرية من األسلحة وأنظمة 

عمليات  شن   SkyGuardian الطائرة  تستطيع 

الذي  األمر  رصدها،  تم  تهديدات  أي  هجومية ضد 

يوفر بشدة الفاصل الزمني بني رصد الهدف وتدمريه. 

مهمة  أي  تنفيذ  الطائرة  تستطيع  ذلك،  عىل  عألوة 

تحتاج إىل وقت طويل دون الحاجة إىل العودة إىل 

أطقم  تغيري  إىل  الحادة  أو  بالوقود  للتزود  القاعدة 

  SkyGuardian الطائرة  تصميم  تم  وقد  القيادة. 

وجرى  محدد،  عسكري  هدف  تنفيذ  أجل  من 

بناؤها بحيث ميكن استخدامها يف مسارح العمليات 

عىل   SkyGuardian الطائرة  وتتفوق  املختلفة. 

سجلت  التي   “Predator B” عائلة  من  شقيقتها 

قتالية.  مهام  يف  منها   %90 طريان  ساعة  مأليني   4

يف   “Predator B” عائلة  استخدام  حاليا  ويجري 

مسارح العمليات مبعرفة سالح الجو األمرييك وفرنسا 

الباهر  النجاح  ورغم  املتحدة.  واململكة  وإيطاليا 

التشغيلية  املتطلبات  تلبية  الطائرة يف  الذي حققته 

تنفيذ مهام أخرى  بها يف  الدفع  أن فكرة  إال  امللحة 

واستخدامها ألغراض تدريبية يستلزمان قدرة الطائرة 

عىل العمل خارج نطاق املجال الجوي الذي يسيطر 

عليه الجيش.

SkyGuardian

يعتمد أغلب تصميم عىل استيفاء اللوائح والقوانني 

كافة  عىل  يتعني  حيث  الجوية،  بالكفاءة  الخاصة 

رشكة  إنتاج  من   TPE331 املحرك  مثل  العنارص، 

األنصال  ذات  ”ماكويل“  واملروحة  ويل“  ”هني 

بالكفاءة.  الخاصة  املوافقات  كافة  اجتياز  األربعة، 

معتمدة  موادا   SkyGuardian الطائرة  وتستخدم 

مالمئة للكفاءة الجوية مشابهة لتلك املستخدمة يف 

بناء الطائرات التجارية.

 

إيرونوتيكال  أتوميكس  «جرنال  رشكة  حرصت 

الطائرة  تطوير  عند   (GA-ASI) إنك»  سيستمز 

األداء  مستوى  تحسني  عىل    SkyGuardian

وإمكانيات املركبة الجوية عن طريق إطالة األجنحة 

 1,360 حمل  عىل  قادرة  بجنيحات  وتزويدها 

كيلوجراما (3,000 رطال) من الوقود اإلضايف الداخيل، 

وزادت قدرة الطائرة عىل الطريان لساعات طويلة من 

27 إىل أكرث من 40 ساعة، ما منحها القدرة عىل أداء 

يصعب  التي  الوعرة  املناطق  يف  والعمل  أكرث  أدوار 

األجنحة  أصبحت  ذلك،  إىل  باإلضافة  إليها.  الوصول 

النقاط الصلبة،  الجديدة تحتوي عىل عدد أكرب من 

الخارجية  الخزانات  من  اإلجاميل  العدد  يرفع  ما 

أربعة  (مبعدل  تسعة  إىل  األجهزة  حمل  ومحطات 

تحت كل جناح وواحد يف املنتصف). فارق خارجي 

الجسم  إطالة  هو   SkyGuardian للطائرة  آخر 

يسمح  الذي  األمر  اليشء،  بعض  للطائرة  الخارجي 

ورغم   DRR اإللكرتونية  الرقمية  األجهزة  برتكيب 

 (ADS-B) آيل  مراقبة-بث  بنظام  الطائرة  تزويد 

األخرى  الطائرات  مع  االصطدام  تجنب  ونظام 

(TCAS) كإجراء ثابت ومتبع إال أن األجهزة الرقمية 

اإللكرتونية متنح الطائرة خيارا إضافيا ميكنها من رصد 

الهدف وتجنبه detect-and-avoid capability يف 

الظروف املعاكسة. وتؤمن الطائرة قدرة فائقة عىل 

الطريان املتواصل واألداء املتنوع وقلة التكاليف عند 

تنفيذ املهام العسكرية املختلفة.

طول الجناح: 24 مرتا

طول الطائرة: 11,7 مرتا

من   TPE331-10 توربيني  محرك  املحرك: 

“Honeywell” إنتاج رشكة

الحد األقىص لوزن الطائرة عند اإلقالع: 5,670 

كيلوجراما

سعة خزانات الوقود: 2,721 كيلوجراما

وزن الحمولة: 2,177 كيلوجراما

9 نقاط صلبة (8 أسفل الجناحني وواحدة يف 

املنتصف)

363 كيلوجراما (داخليا)

1,814 كيلوجراما (خارجيا)

الطاقة: 45 كيلو فولت أمبري

الطاقة االحتياطية: 2,2 كيلو وات

الحد األقىص لالرتفاع: أكرث من 40,000 قدم 

فوق مستوى سطح البحر

الحد األقىص لساعات الطريان: 40 ساعة

الحد األقىص للرسعة الجوية: 210 عقدة

خط الرؤية: يس- باند

 X-, Ku-, or Ka-Band األفق:  خط  وراء 

BLOS Backup BLOS capable
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عىل  الحفاظ  «فن  بأنه  الدويل  التعاون  يُعرّف 

األهداف  لتحقيق  الجهود  وتقاسم  التحالفات 

ويوجد  مفيدة».  تكون  عندما  الدول  بني  املشرتكة 

العمل؛  وحرية  الدويل  التعاون  بني  مبارش  ارتباط 

الترصف  الدولة عىل  قدرة  يؤثران كالهام يف  حيث 

عىل النحو املطلوب لتحقيق املصالح الوطنية. وكام 

الدويل بني  التعاون  ذكرنا من قبل، ميكن أن يؤدي 

الدول إىل تقييد حرية العمل، أّما إذا تم اتخاذ قرار 

التعاون بطريقة تضمن حرية العمل أيضاً، فعندئذ 

يتعزز كال املبدئني عىل حد سواء.

املنظامت  قبل  من  للتهديد  الدول  تتعرض  قد 

فاعلة  العاملية، وجهات  الرشكات  الدولية، وتكتالت 

لها أهميتها من غري الدول، بل ومن قبل التحالفات، 

هذه  بني  عالقات  تكوين  أيضاً  تستطيع  ولكنها 

لها.  والتصدي  أخرى  عدوانية  دول  لردع  الجهات 

الالجئني،  إغاثة  (مثل  التهديدات  بعض  وتتصف 

كبرية  بأنها  املناخ)  وتغري  املرشوعة،  غري  والعقاقري 

تتصدى  أن  واحدة  لدولة  ميكن  ال  بحيث  للغأية 

لها مبفردها. وقد أنشأت األمم املتحدة العديد من 

الوكاالت القادرة عىل املساعدة يف مثل هذه الحاالت، 

ولكنها ال تستطيع التعامل مع كافة التهديدات. ومن 

ناحية أخرى، يرى كثريون أن جهود التعاون الدويل 

من  أكرث  رضرها  كان  األمم،  عصبة  مثل  املبعرثة، 

نفعها. ولذا فإن التعاون الدويل الفعال سيضع عادة 

بعض القيود عىل العمل الوطني.

مبجرد أن تقرر الدولة التعاون مع كيان آخر وتوقّع 

يف  مقيدة  عندئذ  تصبح  فإنها  بذلك،  للقيام  اتفاقاً 

أعاملها مبتطلبات االتفاق. فمن شأن الدخول طواعية 

يف تحالف مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

ال  بحيث  دولة  كل  يقيّد  أن   - املثال  سبيل  عىل   -

تعمل إال بعد التشأور والتنسيق مع الدول األعضاء 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  يف  األخرى 

لكن كل دولة تستفيد من خالل عضويتها يف املجلس  

متثل  أن  ميكن  كذلك  العددية.  القوة  من  أيًضا 

أيًضا  التعاون  مجلس  دول  يف  االقتصادية  الجوانب 

قيوًدا، لكن الجمع بني تأثريات هذا العدد الكبري من 

االقتصادات القوية يضيف أيًضا قدرة تفأوضية كربى 

للمجموعة ككل ولكل دولة من الدول األعضاء عىل 

«  : »

. :

john.ballard@ndc.ac.ae

حدة. ولذلك، فإن مجلس التعاون الخليجي، باعتباره 

جهداً تعأونياً وتشأورياً دولياً، يسهم يف تعزيز القوة 

الوطنية لكل دولة من الدول األعضاء فيه، يف الوقت 

الذي يطبق قيوداً محدودة جداً عىل حرية ترصفها. 

كذلك تعترب جهود التعاون االقتصادي الوطنية؛ مثل 

مشاركة  أو  اليابان،  يف  اإلمارات  دولة  نفط  تخزين 

كوريا الجنوبية يف بناء محطة براكة للطاقة النووية، 

حرية  يقيد  الذي  الفعال،  التعاون  عىل  أيضاً  أمثلة 

العمل يف الوقت الذي يعزز فيه القدرات الوطنية 

يف كال الجانبني.

مع تزايد تعقيدات أمننا اإلقليمي، يتعني عىل القادة 

التحالفات  مختلف  بني  من  االختيار  االسرتاتيجيني 

قد  والرخاء.  االزدهار  لضامن  التجارية  والرتتيبات 

ولكن  مختلفة،  التزامات  تعأوين  جهد  كل  يستتبع 

هذه أصبحت جزًءا رضوريًا من املشاركة العاملية. وال 

بد للدول التي تنوي أن تلعب دوراً قوياً عىل الصعيد 

الدويل.  التعاون  بجهود  بعنأية  االلتزام  من  الدويل 

وعندما يتم اختيار هذا التعاون بحكمة، فإنه يضمن 

حرية العمل الوطنية دون الرتاجع عن القيود. ومن 

حسن الحظ أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعّد 

رائدة عاملياً يف مجال التعاون الدويل الحكيم.
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ِيف  يَْجتَِهُد  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  كَاَن  أنه  وصحَّ 

الَْعْرشِ اْألََواِخِر َما َال يَْجتَِهُد ِيف َغريه. َرَواُه ُمسلم

وكان يحثُّ الصحابة ريض الله عنهم عىل إغتنام 

هذه الليايل والتامس ليلة القدر فيها، وبخاصة يف 

األوتار منها. َعْن َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت: قَاَل 

رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: «تََحرَّْوا لَيْلََة الَْقْدِر 

َرَواُه   . رََمَضان»  من  اْألََواِخِر  الَْعْرشِ  ِمَن  الِْوتِْر  ِيف 

البَُخارِّي. 

وكانت أمهات املؤمنني ريض الله عنهن يُقْمَن هذه 

وتألوة  ودعاء  من صالة  بأنواعها  بالعبادة  الليايل 

َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  النَِّبيَّ  فكان  الله.  كتاب 

يَْعتَِكُف الَْعْرشَ اْألََواِخَر ِمْن رََمَضاَن َحتَّى تََوفَّاُه اللَُّه 

ثُمَّ اْعتََكَف أَزَْواُجُه ِمْن بعده“. متفق عليه.

زكاة الفطر: 

ويف العيد كان النبي صىل الله عليه وسلم يحثُّ 

الصحابة عىل أداء زكاة الفطر قبل صالة العيد وال 

يجوز تأخريها بعد العيد؛ ألنها إغناء للفقراء يف هذا 

اليوم السعيد. وأجاز أن تخرج زكاة الفطر قبل يوٍم 

أو يومني. ومقدارها صاع من طعام، من التمر أو 

الرب أو األقط أو الزبيب أم ما شابهها كالرز ونحوه.

َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: فَرََض رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَسلََّم َزكَاَة الِْفطِْر َصاًعا ِمْن مَتٍْر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ 

ِغريِ َوالَْكِبريِ  َعَىل الَْعبِْد َوالُْحرِّ َوالذَّكَِر َواْألُنْثَى َوالصَّ

ِمَن الُْمْسلِِمنَي َوأََمَر ِبَها أَْن تُؤَدَّى قَبَْل ُخرُوجِ النَّاس 

َالة“ متفق عليه. إَِىل الصَّ

بقيمة  أونقداً  طعاماً  الفطر  زكاة  إخراج  ويجوز 

هو معلم حضاري رائع، يقف شامخاً يف العاصمة 

بالجامل  املسجد  هذا  يتميز  ظبي،  أبو  الحبيبة 

مسجد  وهو  البديع،  املعامري  والرونق  والهيبة 

تم  املصلني،  من  يزيد عىل 2000  ملا  يسع  واسع 

بناء املسجد عىل أرض واسعة يف منطقة السوق 

القديم بالقرب من ساحل البحر، وهو من املساجد 

العريقة يف أبو ظبي.

تم استعامل الطراز املعامري املعتمد عىل األقواس 

واملقرنصات يف واجهة املسجد وجوانبه.

ويشتمل املسجد عىل مثانية قباب جميلة خرضاء 

شاهقتان،  منارتان  املسجد  من  ويرتفع  اللون، 

تزينان سامء أبو ظبي العاصمة.

املساجد  أوائل  من  وهو  1981م  سنة  البناء  تم 

الشاهدة عىل النهضة العمرانية يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

الغفرية  باألعداد  العامرة  املساجد  من  وهو 

الجمعة،  وصالة  الخمس  للصلوات  املصلني  من 

والرتأويح يف رمضان.

لرشح  الدينية  املحارضات  املسجد  يف  تقام  كام 

تعاليم اإلسالم السمحة عىل مدار العام وبخاصة يف 

رمضان حني يتوافد إىل الدولة ضيوف رئيس الدولة 

حفظه الله من العلامء والفقهاء .

ويبقى هذا املسجد الجميل شاهداً حضارياً عىل 

عمق الحضارة العربية اإلسالمية يف دولة اإلمارت 

العربية املتحدة وعاصمتها الجميلة أبو ظبي.

أو  ذكر  كبري  أو  كل مسلم صغري  20 درهام عن 

أنثى. وتعطى زكاة الفطر ملن يستحق الزكاة من 

أصنافهم الثامنية.

من  الصائم  تطّهر  أنها  الفطر  زكاة  من  والحكمة 

اللغو والرفث إذا وقع يف رمضان وكذلك هي إطعام 

للفقراء واملساكني.

َعن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: فَرََض رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

يَاِم ِمَن اللَّْغِو َوالرَّفَِث  َوَسلََّم َزكَاَة الِْفطِْر طُْهرَة الصِّ

َوطُْعَمًة لِلَْمَساكنِِي. َرَواُه أَبُو َدأُود.

العيد  صالة  قبل  الفطر  زكاة  إخراج  نيس  وإذا 

ينقص  لكن  العيد  بعد صالة  يخرجها  أن  فيجب 

الثواب فيها فتكون صدقة عاديّة. عن ابن عباس: 

، ومن  «من أداها قبل الصالة فهى زكاة مقبولة 

أداها بعد الصالة فهى صدقة من الصدقات ».رواه 

أبو دأود وابن ماجه.

سنن العيد: 

العيد اإلغتسال والتطيب قبل  السنة يف يوم  من 

صالة العيد ولبس الجديد من الثياب إن توفّر وإال 

النساء  أن يحرض  السّنة  ثيابه، ومن  لبس أحسن 

لصالة العيد.

ومن السنة إظهار الفرح والرسور وتبادل التهنئة، 

عىل  والتوسعة  والجريان،  األرحام  بني  والتزأور 

العيال واألهل ، وإطعام الفقراء واإلحسان إليهم.
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